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Wst!p

Przy niewielkiej uliczce Edwarda Abramowskiego na Mokotowie 
w Warszawie mie4ci!a si& przez d!ugie lata Warszawska Wy-sza Szko!a 
Ekonomiczna. Od wielu innych prywatnych wy-szych uczelni, jakie 
powstawa!y w owym czasie w Polsce, odró-nia! j. fakt, -e inicjatorami 
placówki by!a grupa wyk!adowców i naukowców zwi.zanych z ruchem 
spó!dzielczym, a w4ród obowi.zkowych przedmiotów na pierwszych 
latach studiów znalaz!y si& m.in. wyk!ady z „Podstaw gospodarki spó!-
dzielczej”. Prowadz.c przed laty te zaj&cia, zaczyna!em zwykle pierwszy 
wyk!ad od zadawanego studentom pytania: „Czy spotkali si& Pa5stwo 
kiedykolwiek ze spó!dzielniami?”. Odpowiada!o mi najcz&4ciej g!uche 
milczenie i sp!oszone spojrzenia. Dopiero po jakim4 czasie, poci.gani za 
j&zyk, m!odzi ludzie przypominali sobie, -e mieszkaj. przecie- w spó!-
dzielczym bloku, pij. mleko ze spó!dzielni mleczarskiej, a zakupy robi. 
w sklepie „Spo!em”…

Zastanawia!em si& nieraz, czy wiedzieli, kim by! patron ulicy pro-
wadz.cej do uczelni, któr. przechodzili niemal codziennie. Zazwyczaj 
fakt, i- by!a to jedna z najbardziej niezwyk!ych i zas!u-onych postaci 
w dziejach polskiej spó!dzielczo4ci odkrywali jednak dopiero po wy-
k!adzie po4wi&conym historii ruchu spó!dzielczego. Nie wiem, czy 
przekonywa!a ich wizja „rzeczpospolitej spó!dzielczej”. Wi&ksze zainte-
resowanie studenci okazywali zwykle wówczas, kiedy mówi!em o anar-
chistycznych pogl.dach Abramowskiego czy o jego zwi.zkach z ma-
soneri.. Ze zdumieniem dowiadywali si&, -e spó!dzielczo46 nie ma nic 
wspólnego z 789-em, -e si&ga korzeniami zamierzch!ych czasów i sta!a 
si& przed ponad pó!tora wiekiem ogromnym spo!eczno-ekonomicznym 
ruchem samoobrony i samopomocy, bazuj.cym na naturalnych ludz-
kich instynktach kooperacji i solidarno4ci. :e twórcy powstaj.cych 
w ;/; wieku pierwszych spó!dzielni czerpali inspiracj& z trzech wielkich 
pr.dów kszta!tuj.cych si& w tamtej epoce, a wywodz.cych si& z tradycji 
socjalistycznej, solidarystyczno-chrze4cija5skiej i liberalnej. I -e mimo 
fundamentalnych ró-nic mi&dzy tymi pr.dami, wszystkie stworzy!y 
podobnie funkcjonuj.ce, efektywne i konkurencyjne – tak-e w najwy-ej 
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rozwini&tych gospodarkach 4wiata – spó!dzielcze przedsi&biorstwa, sku-
tecznie broni.ce interesów swoich cz!onków i spo!eczno4ci, w których 
dzia!a!y, i k!ad.ce podwaliny pod nurt, który obecnie nazywamy gospo-
dark. spo!eczn., stanowi.c., jak si& nieraz mówi, „ekonomiczn. twarz” 
spo!ecze5stwa obywatelskiego.

Na ziemiach polskich przedsi&biorstwa te, pochodz.c z epoki starszej 
o ponad sto lat od 789, na obszarze wszystkich trzech zaborów od-
grywa!y ogromn. rol&: nie tylko spo!eczn. i gospodarcz., ale równie- 
patriotyczn.. Rozwija!y si& bujnie tak-e w // Rzeczypospolitej, a w ich 
tworzenie i w propagowanie idei spó!dzielczych anga-owa!y si& najwy-
bitniejsze postacie tamtych czasów. 

Jedn. z nich by! w!a4nie Edward Abramowski ("3(3–"#"3). Osobi-
sto46 to niezwyk!a. Dzia!acz socjalistyczny, zwi.zany tak-e z ruchem 
anarchistycznym i wolnomularskim, zapalony spó!dzielca i twórca To-
warzystwa Kooperatystów, zwolennik oddolnej samoorganizacji spo-
!ecze5stwa oraz powszechnego braterstwa ludzi. Zajmowa! si& etyk., 
filozofi., socjologi., psychologi., a nawet parapsychologi.; wyk!ada! na 
Uniwersytecie Warszawskim, za4 Wydzia! Psychologii UW umie4ci! go 
na li4cie swych najbardziej zas!u-onych twórców. 

:y! w czasach, gdy spó!dzielczo46 by!a ide., z któr. !.czono wielkie 
nadzieje przebudowy spo!ecze5stwa i wychowania nowego cz!owie-
ka. Przeniós! na rodzimy grunt koncepcje pankooperatyzmu Charlesa 
Gide’a, francuskiego ekonomisty i socjologa, który pragn.! w miejsce 
kapitalistycznych pa5stw stopniowo tworzy6 ogólno4wiatow. „rzecz-
pospolit. spó!dzielcz.”. Sie6 wspó!dzia!aj.cych ze sob. na wszystkich 
szczeblach dobrowolnych kooperatyw, stowarzysze5 i innych form 
przedsi&biorstw spo!ecznych mia!a w niej zast.pi6 dotychczasowe 
struktury i wprowadzi6 najpe!niejsz., bezpa5stwow. demokracj&. Na 
ziemiach polskich, a zw!aszcza w Królestwie Polskim, has!a powolnej 
i systematycznej przebudowy spo!ecze5stwa w duchu braterstwa ludzi, 
poszanowania wolno4ci jednostki, podnoszenia poziomu -ycia i kultu-
ry wszystkich warstw, kszta!towania postaw obywatelskich i post&pu 
cywilizacyjnego – znajdywa!y szczególny odzew. Z biegiem czasu za-
cz&to !.czy6 je coraz powszechniej z postulatami patriotycznymi, d.-e-
niami do wyzwolenia narodowego. Spó!dzielnie, b&d.ce na pocz.tku 
;; wieku jedn. z nielicznych legalnych instytucji polskich, by!y wed!ug 
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Abramowskiego doskona!ym narz&dziem osi.gni&cia tego celu; mog!y 
sta6 si& równie- szko!. demokracji i praktyki gospodarczej dla swych 
cz!onków, niezale-n. struktur. samoorganizacji spo!ecze5stwa, „kon-
kurencyjn.” wobec oficjalnych instytucji pa5stwowych, narzuconych 
przez zaborców. 

Pogl.dy swe zawar! Abramowski w kilku pracach fundamentalnych 
dla rozwoju polskiej my4li spó!dzielczej – m.in. Socjalizm a pa'stwo 
("#)%), w której g!ównie popularyzowa! idee Gide’a oraz w pó,niejszych: 
Zasada respubliki kooperatywnej ("#)<–"#)(), Listy w sprawie zwo&ania 
pierwszych zjazdów spó&dzielczych ("#)<), Znaczenie spó&dzielczo"ci dla 
demokracji ("#)(), Idee spo&eczne kooperatyzmu ("#)*) czy Kooperatywa 
jako sprawa wyzwolenia ludu pracuj$cego ("#"$), gdzie kontynuowa! 
swoje rozwa-ania z pierwszej ze wzmiankowanych rozpraw. Te i inne 
jego publikacje, które zawiera!y ogromny !adunek intelektualny i mia!y 
wielkie znaczenie dla rozwoju spó!dzielczo4ci, pozostaj. obecnie raczej 
nieznane. Poza nielicznymi wyj.tkami, nie by!y wznawiane w okre-
sie powojennym. Tezy Abramowskiego, zabarwione mistycyzmem, 
odwo!uj.ce si& do idei chrze4cija5stwa, neguj.ce w!adz& pa5stwow. 
i stawiaj.ce ponad wszystko wolno46 jednostki, nie znajdywa!y uzna-
nia w czasach 789 (cho6 wydano wówczas wybór jego pism), kiedy to 

„abramowszczyzn&” przeciwstawiano jedynie s!usznej tradycji „spó!-
dzielczo4ci klasowej”, a podporz.dkowany pa5stwu, scentralizowany 
i zbiurokratyzowany model ruchu, jaki budowano, daleki by! od wizji 
tego my4liciela.

Warto zatem przypomnie6 posta6 Edwarda Abramowskiego. Nie 
tylko dlatego, -eby ulice jego imienia w Warszawie, +odzi, Wroc!awiu, 
Lublinie, a pewnie i w innych miastach, sta!y si& troch& mniej anoni-
mowe. Ale równie- po to, aby przybli-y6, zw!aszcza m!odym ludziom, 
jego idee; by ukaza6 im, -e spó!dzielczo46 nie jest przebrzmia!ym zjawi-
skiem z dawnej epoki, lecz realnym faktem, oddzia!ywuj.cym na nasze 
codzienne -ycie, a tak-e ruchem, w którym uczestnictwo mo-e porwa6 
i sta6 si& wielk. przygod. tworzenia nowoczesnego, ale troch& „alterna-
tywnego” spo!ecze5stwa.

dr Adam Piechowski
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Po co dzi" czyta* Abramowskiego?

=/>?@A 7B=2/C/D= E 79E2D= ?@/EFE2/E

Wydanie dzie! wybranych mo-na traktowa6 jako swego rodzaju po-
mnik osoby, która zas!u-y!a na takie upami&tnienie. To cz&sto gest 
wobec tych, którym co4 zawdzi&czamy. I dlatego dobrze, -e ukazuje 
si& wybór pism Edwarda Abramowskiego. Bo przecie- bez niego droga 
Polski do niepodleg!o4ci nie by!aby taka sama. Ale pisma Abramow-
skiego s. czym4 wi&cej ni- pomnikiem. Nie straci!y na znaczeniu, jak 
najbardziej nadaj. si& dzi4 do czytania – nie tylko przez historyków 
my4li, ale tak-e przez wspó!czesnych dzia!aczy spo!ecznych. Co praw-
da jego idee nie sta!y si& kamieniem w&gielnym /// Rzeczypospolitej. 
Wr&cz przeciwnie: zamiast religii braterstwa mieli4my ide& indywidual-
nego sukcesu, zamiast republiki kooperatywnej – kapitalistyczn. kalk& 
zachodnich systemów. Tym bardziej jednak potrzebujemy namys!u 
nad tym, co mo-emy zmieni6. Miejmy nadziej&, -e w tym kontek4cie 

„abramowszczyzna” powróci i nasyci – jak mówi! :eromski – kolejne 
ju- pokolenie.

G 78BHG 2/D7B?9DHFBIJ/

Trudno przeceni6 rol& Abramowskiego w tworzeniu klimatu dla dzia!a5 
na rzecz maj.cej si& odrodzi6 Polski. Dzia!alno46 t& prowadzi! na wielu 
frontach. Warto wspomnie6 tu o czterech ruchach spo!ecznych, w roz-
woju których odcisn.! swój 4lad: ruchu robotniczym, ruchu ch!opskim, 
budowaniu to-samo4ci ówczesnej inteligencji oraz ruchu spó!dzielczym. 
To nie wszystkie pola jego dzia!alno4ci, nas interesuje jednak przede 
wszystkim jego dzia!alno46 spo!eczna, a tak-e to, jak wp!ywa! na swo-
ich nast&pców, ile z jego my4li odnajdujemy w opozycji demokratycznej 
czasów 789-u. 
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Abramowski mia! ogromny wk!ad w powstanie niepodleg!o4ciowego 
od!amu ruchu robotniczego, który ostatecznie przyj.! form& Polskiej 
Partii Socjalistycznej. Bra! udzia! w pracach organizacyjnych i propa-
gandowych. W pewnym momencie sta! si& g!ównym autorem tekstów 
agitacyjnych (mia! do tego r&k&), m.in. na pro4b& Pi!sudskiego napisa! 
broszur& „Czego chc. socjali4ci”. Od samego pocz.tku w jego tekstach 
wida6 przywi.zanie do zasad samoorganizacji i solidarno4ci. Wizja Ogól-
norobotniczej Kasy Oporu, temat jednej z pierwszych broszur, dobrze 
pokazuje kierunek, w jakim b&dzie pod.-a!, a tak-e sposób, w jaki b&-
dzie to robi!. Nie wystarcza sama idea, potrzebny jest równie- „konkret”, 
a jest nim propozycja statutu takiej Kasy. Przek!adanie idei na konkretne 
propozycje form organizacyjnych – kó! etyków, spó!dzielni, zwi.zków 
przyja,ni – b&dzie jego znakiem firmowym. 

/?B9 /2KD9/HD2JN/

A przecie- robotnicy to nie jedyna grupa spo!eczna, na któr. Abramow-
ski wywar! wp!yw. Kolejn. warstw., która odegra!a szczególnie wa-n. 
rol& w odzyskaniu niepodleg!o4ci, by!a inteligencja. To pod wp!ywem 
Abramowskiego w4ród inteligentów powstawa!y na prze!omie wieków 
ko!a „etyków”. Promowa!y ide& odnowy moralnej, przeciwdzia!anie 
egoizmowi, propagowa!y ide& braterstwa. To bezpo4rednio z tych idei 
wyros!y takie inicjatywy, jak ko!o wychowawców z Helen. Radli5sk. 
na czele, które odegra!o znacz.c. rol& w s!ynnym strajku szkolnym 
w "#)< r., b&d.cym realizacj. wezwa5 Abramowskiego do przeciw-
stawiania si& rz.dowi zaborców poprzez tworzenie alternatywnych 
instytucji. Nie bez wp!ywu my4li Abramowskiego pojawiaj. si& w li-
teraturze stworzone przez :eromskiego postacie, które odpowiada!y 
bohaterskiej w za!o-eniach postawie etyków. To w!a4nie doktor Judym, 
doktor Piotr czy Si!aczka – nauczycielka Stanis!awa Brzozowska, poka-
zywali wspó!czesnym tych, którzy dla dobra innych po4wi&caj. w!asne 
-ycie i szcz&4cie. Dopiero w kontek4cie takich idea!ów zrozumie6 mo--
na bezprzyk!adne po4wi&cenie wielu Polaków w latach walki z zaborc., 
a nast&pnie z hitlerowskim i radzieckim okupantem. Elementem wizji 
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Abramowskiego by!o w!a4nie wezwanie do rewolucji moralnej, opartej 
na na swoistej religii braterstwa. 

EH/KEKB8 JOFB70KME

Kolejnym 4rodowiskiem, gdzie s!uchano idei Abramowskiego, by!a 
wie4. Jego idee g!oszone w trakcie rewolucji "#)< r. w s!ynnej broszurze 

„Zmowa powszechna przeciwko rz.dowi” zainspirowa!y przedstawicieli 
Polskiego Zwi.zku Ludowego, którzy wspó!pracowali z Abramowskim 
tworz.c swój program. Nie zapomnijmy, -e równie- na wsi, mi&dzy 
innymi w trakcie strajków szkolnych, aktywizowa!y si& spo!eczno4ci 
lokalne, a wywalczone z!agodzenie administracyjnych zakazów umo--
liwi!o szersz. samoorganizacj& – cho6by w formie spó!dzielni. Tak wi&c 
wp!yw idei Abramowskiego na ruch ch!opski by! równie- widoczny. 
To w trakcie wspó!pracy z ludowcami dojrzewa pomys! „spó!-pa5stwa”, 
republiki kooperatywnej, która bez pa5stwowego przymusu, moc. od-
dolnej solidarno4ci pozwoli funkcjonowa6 spo!ecze5stwu wolnych ludzi. 
Wtedy to powstaj. podstawowe dzie!a: „Idee spo!eczne kooperatyzmu” 
i „Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracuj.cego”.

M07LFKML8JE 07LF?@/D9J@BIJ/

Jednak najwa-niejszym dokonaniem Abramowskiego by!a promocja 
ruchu, który sta! si& programem pozytywnym zarówno dla robotników, 
ch!opów, jak i dla inteligencji. By! to ruch samopomocy spo!ecznej – 
ruch spó!dzielczy. Organizacj., która wspomaga!a jego rozwój, by!o 
wspó!tworzone przez Abramowskiego Towarzystwo Kooperatystów. 
Nada!o ono ruchowi spó!dzielczemu w Królestwie nowy wymiar. Bo 
przecie- inicjatywy spó!dzielcze w pozosta!ych zaborach 4wi&ci!y swoje 
sukcesy ju- w drugiej po!owie ;/; w. W zaborze rosyjskim na wi&ksz. 
skal& mog!y zacz.6 funkcjonowa6 dopiero na fali odwil-y po "#)< r., ale 
te- przynosi!y znacz.ce efekty. Tu- przed I wojn. 4wiatow. – jak poda-
je pó,niejszy prezydent Rzeczypospolitej, a wówczas wspó!pracownik 
Abramowskiego, Stanis!aw Wojciechowski – ruch spó!dzielczy stano-
wi! si!& prawie pó!tora tysi.ca instytucji z niemal *)) tysi.cami cz!on-
ków. To w!a4nie ci ludzie – jak twierdzi Stefan Bratkowski – stanowili 



$'

w "#"3 r. kadr& dzia!aczy nie tylko 4wiadomych swojej polsko4ci, ale tak-
-e umiej.cych zarz.dza6, obeznanych z dzia!alno4ci. spo!eczn., bez któ-
rych niew.tpliwy eksperyment, jakim by!o stworzenie z trzech zaborów 
jednolitego pa5stwa, nie móg!by zapewne si& uda6 w tak krótkim czasie. 

B? // ?B /// 8@DJ@A7B07B9/KDN

Maria D.browska stwierdzi!a kiedy4, -e nie dzieje si! w Polsce nic napraw-
d! wielkiego, m$drego i dobrego, co by nie by&o przesi$kni!te – "wiadomie 
albo pod"wiadomie – ideami Abramowskiego. Wp!yw Abramowskiego 
odcisn.! si& na -yciu // Rzeczypospolitej, a tak-e spo!ecze5stwa pol-
skiego w czasie // wojny 4wiatowej (np. ruch oporu mia! znacz.ce za-
plecze w ruchu spó!dzielczym). Niezale-ny ruch spó!dzielczy rozwija! 
si& pr&-nie jeszcze tu- po wyzwoleniu, gdy mo-liwa by!a dzia!alno46 
niekomunistycznej lewicy (770) czy ruchu ludowego (709), które w sys-
temie samorz.dno4ci i spó!dzielczo4ci widzia!y szans& na ograniczenie 
wszechw!adzy tworz.cych si& nowych rz.dów. 

Abramowski, jako przeciwnik pa5stwowego socjalizmu, nie móg! 
by6 lubiany przez now. w!adz&, za to doskonale nadawa! si& na patrona 
opozycji. Nic dziwnego, -e doszukiwa6 si& mo-na inspiracji jego my-
4l. w dzia!alno4ci Komitetu Samoobrony Spo!ecznej CB8 czy jednego 
z g!ównych jego twórców – Jacka Kuronia. Szczególn. rol& my4li Abra-
mowskiego w tworzeniu si& tak ruchu „Solidarno4ci” w "#3) r., jak 
i przyj&tego w "#3" r. dokumentu programowego Zwi.zku pod tytu!em 

„Samorz.dna Rzeczpospolita” (co budzi bezpo4rednie skojarzenia z re-
publik. kooperatywn.) próbowa! opisa6 Wojciech Gie!-y5ski w swojej 
ksi.-ce Edward Abramowski – zwiastun „Solidarno"ci”. 

Jednak dzia!acze podziemnej „Solidarno4ci”, których wizja spo!ecze5-
stwa podziemnego bliska by!a idei zmowy przeciwko rz.dowi, w "#3# r. 
zapomnieli o przestrodze Abramowskiego z roku "#"*. W wyk!adzie 
wyg!oszonym w przededniu odzyskania niepodleg!o4ci ostrzega! on: 
Polska niepodleg&a i ludowa [dzi4 to s!owo budzi skojarzenia z 789-em, ale 
wtedy oznacza!o tyle, co „powszechna”, „demokratyczna” – przyp. P. F.] 
wymaga […] ludzi innego typu, innego sumienia; wymaga typu, który 
umie sam %ycie tworzy# i który patrzy na %ycie spo&eczne jako na wolny 
czyn wspólno"ci i pomocy wzajemnej mi!dzy lud(mi. Po "#3# r. Polsk& 
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budowano raczej od góry, nakazowo. Ruch stowarzyszeniowy odtwarza! 
si& powoli, cz&sto jako odpowied, na zapotrzebowanie administracji, 
a nie jako przejaw wolno4ci i samorz.dno4ci. Jednak dzi4 poczucie, -e co4 
w naszej demokracji szwankuje, a z drugiej strony odkrywanie ekonomii 
spo!ecznej jako odpowiedzi na paternalizm pa5stwa opieku5czego, jako 
szansy na „uw!aszczenie si&” obywateli – umo-liwia pojawienie si& my4li 
Abramowskiego w dyskursie publicznym. 

8E?A ?9E M07LFJ@D02AJO

Jak si& rzek!o, pomnik Abramowskiemu i jego dzie!u si& nale-y. Jednak 
podstawowym pytaniem jest, czy Abramowskiego trzeba mie6 w biblio-
teczce, czy mo-e dobrze by!oby go przeczyta6. Moim zdaniem, jego my4l 
jest nadal aktualna. Co wi&cej, w wielu wypadkach – mam wra-enie – 
bez czytania Abramowskiego zrozumienie wspó!czesno4ci mo-e by6 
trudne. Spróbujmy przedstawi6 kilka najwa-niejszych tez, które ka-dy, 
kto anga-uje si& spo!ecznie, powinien rozwa-y6 i zastanowi6 si&, czy pro-
ponowane przez Abramowskiego rozwi.zania s. mo-liwe do realizacji. 

Aby dobrze zrozumie6 aktualno46 my4li Abramowskiego, trzeba pa-
mi&ta6 o sytuacji, w jakiej pisa! swoje dzie!a. Dla Polski to czas przed 
odzyskaniem niepodleg!o4ci, dla 4wiata to czas przed rewolucj. pa,-
dziernikow.. Koniec ;/; w. to narastaj.cy konflikt mi&dzy kapita!em 
a prac., który cz&sto przyjmuje krwawe formy. Nadej4cie socjalizmu, 
jako sprawiedliwego systemu, jest dla wielu tylko kwesti. czasu. Rewo-
lucja "#)< r. by!a kolejnym powstaniem niepodleg!o4ciowym, ale tak-e 
przejawem konfliktu spo!ecznego, w którym prawo do nauki w j&zyku 
polskim by!o równie obecne, jak postulat 3-godzinnego dnia pracy. Dla 
Abramowskiego jednak wizja pa5stwa socjalistycznego, gdzie rz.d b&-
dzie gospodarzem ziemi i przemys!u, jest nie do przyj&cia. W tej ci!%kiej, 
koszarowej atmosferze – pisze – w tym %yciu przesi$kni!tym wsz!dzie 
pierwiastkiem urz!dniczej dyscypliny i s&u%alstwa wzgl!dem w&adzy, wy-
konywanie wolno"ci obywatelskich by&oby prawie fikcyjne. […] Rzecz jasna, 
%e postawiona w ten sposób sprawa „wyzwolenia” klas pracuj$cych staje si! 
ironi$ policzkuj$c$ te klasy, sfa&szowaniem ich idea&ów i d$%e' dziejowych. 
Socjalizm pa5stwowy – mówi – niczego nie rozwi.-e. A przekonanie 
to w sytuacji, gdy rewolucja socjalistyczna w Rosji nie pokaza!a jeszcze, 
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jak b&d. wygl.da!y próby wcielenia tej ideologii w -ycie, wydaje si& 
prorocze.

Tym bardziej warto zastanowi6 si&, czy alternatywna wizja, któr. 
przedstawia!, nie jest warta rozwa-enia – tym bardziej, -e dzi4 jest ona 
by6 mo-e bardziej mo-liwa do spe!nienia ni- kiedykolwiek. Jest jednak 
kilka warunków, które trzeba by!oby – wed!ug Abramowskiego – spe!-
ni6, aby to si& uda!o.

7B 7/D8M0@D – GMEHE 2E 7EP0KMB

Upraszczaj.c histori& ;; w., mo-na powiedzie6, -e ze strachu przed rewo-
lucj. socjalistyczn. pa5stwo kapitalistyczne przekszta!ci!o si& w pa5stwo 
opieku5cze. To, co do ko5ca ;/; w. by!o zdominowane przez inicjatywy 
spo!eczne, staje si& teraz domen. pa5stwa. Rola pa5stwa ro4nie. Ma!o 
tego – obywatele coraz wi&cej od pa5stwa oczekuj., przekonani, -e 
tylko ustawami, tylko pa5stwowym nadzorem mo-na spowodowa6 po-
zytywne zmiany. Abramowski widzi to jako wielkie zagro-enie; zamiast 
uzale-nia6 si& od pa5stwa, trzeba je negowa6. Negowanie pa5stwa dla 
Abramowskiego jest negowaniem tych potrzeb spo!ecznych, wskutek 
których pa'stwo istnieje, i tych wszystkich funkcji, które wykonywa jako 
obro'ca praw w&asno"ciowych, jako wykonawca sprawiedliwo"ci i jako 
stró% moralno"ci publicznej. […] Negacja pa'stwa w %yciu indywidual-
nym […] by&aby wyrzeczeniem si! tych wszystkich czynno"ci, gdzie pa'stwo 
jest potrzebne, i wstrzymaniem si! od wszelkiej pomocy udzielanej jego 
funkcjom. […] Tym sposobem ludzie nauczyliby si! obywa# zupe&nie bez 
pomocy w&adz i doszliby do zerwania wszelkich &$czników solidaryzuj$cych 
pa'stwo z ich interesami osobistymi. Szczególnie dzisiaj to wezwanie do 
uniezale-nienia si& od pa5stwa – w sytuacji, gdy spora cz&46 dzia!alno4ci 
spo!ecznej jest przez nie finansowana, a gospodark& spo!eczn. tworzy si& 
w oparciu o rz.dowe programy – wydaje si& warte rozwa-enia.

7B ?8GH/D – GMEHE 2E Q/9E2K8B7/>

Jednak nie tylko uzale-nienie od pa5stwa psuje ducha obywatelskiego. 
Równie zniewalaj.ca jak oczekiwanie reform od pa5stwa, jest nadzieja 
na pomoc od filantropów. I ci, którzy przyjmuj$ ja&mu%n!, i ci, którzy j$ 
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daj$, doznawa# musz$ coraz cz!"ciej i silniej uczucia wstydu; jest to wstyd 
spo&eczny; wstyd za poni%on$ godno"# ludzk$: za ok&amywanie siebie wobec 
zasad równo"ci i braterstwa; za bezmy"lne, z&e i g&upie podtrzymywanie 
niedo&!stwa, kastowo"ci, s&u%alstwa; za zniewag! wyrz$dzon$ solidarno"ci 
ludzkiej, której ja&mu%na jest parodi$. +atwo mo-na sobie wyobrazi6, co 
my4la!by Abramowski o systemie zasi!ków rozdawanych przez pa5stwo. 
Jednak pewnie i dzisiejsza prywatna filantropia na podstawie tekstów 
Abramowskiego mog!aby zrobi6 ca!kiem porz.dny rachunek sumienia. 
Chodzi o to – co dzi4 nie jest dla nikogo tajemnic. – -e pomoc bardzo 
cz&sto uzale-nia, premiuje bierno46, uczy niezaradno4ci. Zamiast ja!-
mu-ny potrzebne jest wsparcie, wzajemna pomoc, która pozwala ka--
demu by6 odpowiedzialnym za w!asne -ycie.

7B K8@DJ/D – 0KBME8@A0@D2/E KB B10@E8 MB92BIJ/

Abramowski pisa!: […] istnieje forma wspó&%ycia, stoj$ca poza organizacj$ 
pa'stwow$, a która zdolna jest nie tylko do wykonywania wszelkich zada' 
spo&ecznych, lecz zarazem zabezpiecza najlepiej i najszczerzej wolno"ci 
obywatelskie. Form$ t$ s$ stowarzyszenia. 

Trzeba jednak zda6 sobie spraw&, jak bardzo ró-ni si& to poj&cie u-yte 
przez Abramowskiego od dzisiejszych wyobra-e5. Dla niego stowarzy-
szenia to po pierwsze wszystkie dobrowolne zwi.zki ludzi, wszystko 
to, co ludzie robi. wspólnie w sposób zorganizowany, a wi&c zwi.zki 
zawodowe, spó!dzielnie, kluby itp. Po drugie za4 to, co dla dzisiejszych 
dzia!aczy spo!ecznych wydaje si& by6 przekle5stwem. Stowarzyszenia 
to te wszystkie procedury, nieko5cz.ce si& wybory, g!osowania. Dla 
Abramowskiego jest to kwintesencja wolno4ci i samorz.dno4ci – stowa-
rzyszenia przedstawiaj$ si! zatem jako nieterytorialne rzeczpospolite, o wy-
doskonalonej formie demokratycznej, urzeczywistniaj$ce prawa cz&owieka 
i obywatela. 

Jest wi&c kooperatywa (spó!dzielnia, stowarzyszenie, zwi.zek) podsta-
wow. form. wyzwolenia tak politycznego (samorz.d, rzeczywisty udzia! 
w demokracji), jak i ekonomicznego (usamodzielnienie, kontrola nad 
wydatkami, tworzenie w!asno4ci wspólnej); jest naturalnym 4rodowi-
skiem -ycia cz!owieka. Wed!ug Abramowskiego, demokracja i wolno46 
tworzy si! wtedy dopiero, gdy ludzie zamiast %$da# reform od pa'stwa, 
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przeprowadzaj$ te reformy sami, moc$ dobrowolnej solidarno"ci. Z dru-
giej strony, wyzwolenie ekonomiczne klasy pracuj.cej (pami&tajmy, jest 
koniec ;/; w.) opiera6 si& mo-e nie na indywidualnym sukcesie, ale na 
wspólnych, solidarnych dzia!aniach. Najwa-niejszymi z nich by!y dla 
Abramowskiego inicjatywy zak!adania kooperatyw spo-ywców. 

Czy nie wydaj.c ani grosza wi&cej, mo-na otrzyma6 towar lepszej 
jako4ci, a przy okazji zarobi6 i jeszcze przyczyni6 si& do szcz&4cia ludz-
ko4ci? Takie mo-liwo4ci daje spó!dzielnia spo-ywców, która kontrolo-
wana przez cz!onków-klientów pilnuje jako4ci, a zyski, które zazwyczaj 
otrzymuj. po4rednicy, zostaj. rozdzielone mi&dzy spó!dzielców, przy 
czym co nieco zostaje jeszcze we wspólnej kasie. Ale obok spó!dzielni 
spo-ywców mamy i spó!dzielnie pracy, spó!dzielnie kredytowe – i tak 
tworzy si& ca!y system, republika kooperatywna, jak chcia! Abramow-
ski. Przej4cie od systemu kapitalistycznego do republiki kooperatywnej 
mia!o dokona6 si& poprzez rozwój ró-norodnych stowarzysze5 dobro-
wolnych, które w ko5cowym efekcie obejm. ca!e spo!ecze5stwo i b&d. 
zaspokaja6 jego wszystkie potrzeby dotycz.ce produkcji, wymiany han-
dlowej i sfery kulturalnej. 

Jednak podstawowa my4l Abramowskiego idzie dalej. Uznaj.c pa5-
stwo, a tak-e filantropi& prywatn., opart. o ja!mu-n&, za przyczyny ist-
nienia czego4, co okre4la! mianem duszy niewolnika i duszy nowo%ytnego 
„geszefciarza”, nie pojmuj$cego zysku bez krzywdy, widzi w stowarzysze-
niach (kooperatywach) nie tylko narz&dzie wyzwolenia ekonomicznego 
i politycznego, ale tak-e, a mo-e w!a4nie przede wszystkim, moralnego. 

Bowiem ani zmiana polityczna, ani zmiana ekonomiczna nie mog. 
si& dokona6 bez rewolucji moralnej. Z natur niewolniczych nie mog$ po-
wsta# instytucje wolno"ciowe. Z rabusiów i paso%ytów spo&ecznych nie mo%e 
powsta# demokracja. Z ludzi goni$cych tylko za zyskiem lub zbytkami nie 
mo%e narodzi# si! sprawiedliwo"# spo&eczna. W!a4nie takich ludzi mo-e 
wychowa6 wspó!dzia!anie w ramach stowarzysze5, prawdziwych stowa-
rzysze5. Wtedy zamiast cz&owieka jako „g&osu wyborczego”, zamiast pionka 
w r!kach biurokracji lub przywódców partyjnych […] zjawia si! cz&owiek 
jako wolny twórca %ycia.

Tak oto kooperatywy to nie narz&dzia (lub nie tylko narz&dzia) do 
realizacji konkretnych celów. To miejsca realizacji wolno4ci, to enklawy, 
w których pojawia si& nowy typ cz!owieka. To ze stowarzysze5 bior. si& 
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zast!py jednostek zdolnych do tworzenia rozwoju spo&ecznego, te masy o roz-
wini!tym sumieniu cz&owieka i obywatela, bez których demokracja politycz-
na jest tylko fikcj$, nazw$ bez tre"ci, pobielanym grobem faryzeuszów.

7B?0G=BME2/D

Abramowski prawie ")) lat temu przedstawi! wizj&, w której dok!adnie 
opisa!, czym sko5czy si& socjalistyczny eksperyment pa5stwa dyktatury 
proletariatu. Równocze4nie wydaje si& ona dobrym punktem odniesie-
nia dla wspó!czesnej dyskusji na temat spo!ecze5stwa sieciowego, idei 
good governance jako nowego sposobu zarz.dzania, w!.czania obywateli 
w proces podejmowania decyzji. My4l.c o dzisiejszych wyzwaniach de-
mokracji, coraz cz&4ciej patrzymy z nadziej. na partnerów spo!ecznych 
(w tym zwi.zki zawodowe), na podmioty ekonomii spo!ecznej (z ich 
podstawow. form. prawn., jak. jest spó!dzielnia), czy w ko5cu na or-
ganizacje pozarz.dowe (których zasadnicz. form. s. stowarzyszenia 
rejestrowe). To one s. wielk. szans. na demokratyzacj& i uspo!ecznienie 
wspó!czesnego -ycia. 

Jednak te nadzieje, o ile nie we,miemy pod uwag& przestróg Abra-
mowskiego, oka-. si& p!onne. Je-eli nie zrozumiemy, -e pomoc ze strony 
pa5stwa mo-e by6 dla inicjatyw spo!ecznych niebezpieczna, -e bezre-
fleksyjna filantropia mo-e prowadzi6 nie do wsparcia, lecz do wi&kszego 
zniewolenia (tak ludzi, jak i wspólnot czy krajów od tej pomocy uza-
le-nionych), -e stowarzyszenia powinny by6 emanacj. wolnej woli oby-
wateli, a nie sztywnych urz&dniczych regu!, i -e w ko5cu efekt zale-e6 
b&dzie nie od zmian instytucjonalnych, ale od tego, na ile zmieni. si& 
ludzie i ca!e spo!ecze5stwo. 

Wed!ug mnie – zrozumie6 my4l Abramowskiego to znale,6 klucz do 
rozwi.zania problemów spo!ecznych ;;/ w. Wykorzystajmy do4wiad-
czenia wieku ;;, by po raz kolejny nie pope!nia6 b!&dów, przed którymi 
przestrzega! nas ten my4liciel. Sformu!owane przez niego propozycje roz-
wi.za5 s. ci.gle aktualne, o ile znajd. si& ludzie, którzy spróbuj. wcieli6 
je w -ycie. I tu – analizuj.c pisma i -ycie Abramowskiego – mo-emy 
wysnu6 dwie przestrogi.

Po pierwsze, Abramowski wyra,nie pokazuje, -e metody doj4cia do 
celu powinny by6 z nim to-same, ale mo-liwe jest równie- pos!u-enie si& 



dobrymi metodami, by osi.gn.6 nie zawsze s!uszne cele. Musimy pami&-
ta6, -e wiele osób tak przed "#"3, jak i "#3# uznawa!o samoorganizacj& 
poza strukturami pa5stwowymi za bro5 przeciw obcemu pa5stwu, za4 
docelowo widzia!o jako swój cel pa5stwo scentralizowane – tym razem 
niepodleg!e. Z tego te- powodu np. Roman Dmowski widzia! ogromn. 
rol& policji po wyzwoleniu, która powinna uczy6 poszanowania dla 
prawa i pa5stwa. By!o to w jego poj&ciu konieczne, gdy- walka z pa5-
stwami zaborczymi oduczy!a Polaków szacunku dla ka-dego pa5stwa, 
tak-e w!asnego.

Po drugie – nale-y z du-. ostro-no4ci. patrze6 na systemowe roz-
wi.zania, które maj. w za!o-eniu podnie46 aktywno46 obywatelsk.. Jak 
pisa! Abramowski, wymagania polityki wolno"ciowej, dbaj$cej o rozwój 
stowarzysze', powinny i"# zawsze w tym kierunku, aby prawodawstwo 
pa'stwowe, przyznaj$c stowarzyszeniom zasadnicz$ wolno"# powstawania, 
wtr$ca&o si! jak najmniej do ich organizacji i statutów.

Na pytanie, po co dzi4 czyta6 Abramowskiego, mo-na odpowiedzie6 
jednym zdaniem: po to, by lepiej wykorzysta6 szans&, któr. daje nam 
mo-liwo46 samoorganizacji spo!ecznej. 

Piotr Fr"czak
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Od redaktora ksi+,ki

Prezentowane teksty Edwarda Abramowskiego powsta!y #)–")) lat 
temu. Nic dziwnego zatem, -e j&zyk, którym pos!ugiwa! si& autor, mo-e 
si& wydawa6 wspó!czesnemu czytelnikowi nieco archaiczny. Na szcz&4cie 
wywody Abramowskiego s. bardzo klarowne zarówno pod wzgl&dem 
tre4ci, jak i formy. Teksty zamieszczone w niniejszej ksi.-ce nie wyma-
ga!y zatem zbyt wielu poprawek, aby by6 zrozumia!ymi wiele lat po ich 
napisaniu. Pewne jednak zmiany by!y niezb&dne.

Za punkt wyj4cia przyj.!em wersje zamieszczone w czterotomowej 
edycji Pism Abramowskiego z roku "#$% w opracowaniu Konstante-
go Krzeczkowskiego. Zgodnie z przyj&tymi zwyczajami, do minimum 
ograniczy!em wszelkie ingerencje w tekst oryginalny. Kilka oczywistych, 
dzi4 niezrozumia!ych archaizmów zast.pi!em wspó!czesnymi odpo-
wiednikami; na tej samej zasadzie dostosowa!em interpunkcj& do zasad 
dzisiejszych. Aby zminimalizowa6 ingerencj& w tekst, wiele zwrotów 
archaicznych pozostawi!em intuicji czytelników, bo najcz&4ciej z kon-
tekstu jasno wynika, co autor mia! na my4li. W pewnej liczbie takich 
przypadków wyja4ni!em – g!ównie z my4l. o czytelnikach m!odszych 
i mniej wyrobionych – dany zwrot w nawiasie kwadratowym lub w przy-
pisie. Nawiasy kwadratowe zastosowa!em te- w kilku miejscach, aby uzu-
pe!ni6 skróty my4lowe Abramowskiego. Wszystkie nawiasy kwadratowe 
w ksi.-ce zawieraj. tekst mojego autorstwa, nie by!o ich w oryginale.

Najwi&ksz. „wizualn.” ingerencj. w oryginalny tekst by!o zast.pie-
nie coraz rzadziej u-ywanego wspó!cze4nie druku rozstrzelonego przez 
pogrubion. czcionk& w stosownych fragmentach tekstu. 

W kwestii przypisów zachowano oczywi4cie wszystkie autorstwa 
Abramowskiego – s. to te, które nie posiadaj. -adnych dodatkowych 
adnotacji. Z kolei przypisy, maj.ce na celu wyja4nienie ró-nych kwestii, 
opisa!em w nawiasach jako przypisy redaktora ksi.-ki, co powinno 
wyra,nie odró-ni6 przypisy wtórne od oryginalnych. 

Remigiusz Okraska
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Znaczenie spó#dzielczo"ci 
dla demokracji

Kooperatywa spo%ywcza oddaje w r!ce ludu handel krajowy.

Kooperatywa spo-ywcza jest to stowarzyszenie dla wspólnego zakupu 
zarówno przedmiotów codziennego u-ytku, jak i wszelkich innych to-
warów. Zamiast a-eby ka-dy oddzielnie kupowa! w sklepikach i magazy-
nach chleb, mleko, mas!o, naft&, w&giel, obuwie, odzie-, bielizn& i inne 
rzeczy, lu dzie !.cz. si& w stowarzyszenie, które, za po4rednictwem swej 
administracji, kupuje te wszystkie przedmioty hurtem, dla w!a snego 
sklepu. Kupuj.c hurtem, stowarzyszenie kupuje taniej, cz!onkom za4 
swoim sprzedaje po zwyczajnej cenie handlowej; i st.d pochodzi zysk 
stowarzyszenia.

Jest to zwyczajny zysk kupiecki; tylko -e tutaj zamiast stanowi6 osobi-
sty dochód tego lub owego kupca, stanowi wspól ny dochód stowarzysze-
nia, nale-y do ogó!u cz!onków i mo-e by6 przez nich u-yty wed!ug ich 
uznania i woli; cz&46 jego mo -e by6 przeznaczona do podzia!u mi&dzy 
nich, jako dywidenda od zakupów, druga za4 cz&46 mo-e by6 zachowana, 
jako fundusz gromadzki, dla celów u-yteczno4ci zbiorowej.

Im wi&cej ludzi nale-y do stowarzyszenia i im wi&cej ka- dy cz!onek 
kupuje w sklepie stowarzyszenia, tym bardziej wzma ga si& znaczenie 
handlowe i si!a ekonomiczna kooperatywy. Staje si& ona wielkim odbior-
c. towarów, wielkim kupcem, z którym rachowa6 si& musz. powa-nie 
zarówno firmy handlo we, jak i przemys!owcy; musz. stosowa6 si& do 
zapotrzebowa5 i wymaga5 kooperatywy, dba6 o dobry gatunek towarów 
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i ust& powa6 w cenach. Jednocze4nie za4 ze wzrostem ilo4ci cz!on ków i ze 
wzrostem obrotu handlowego kooperatywy – rosn. tak-e i jej dochody, 
nagromadzaj. si& coraz wi&ksze kapita!y, które jej pozwalaj. rozszerza6 
swoj. dzia!alno46 gospodarcz..

Z natury wi&c kooperatywy spo-ywczej wynika, -e jest ona stowarzy-
szeniem otwartym dla wszystkich, przyrodzon. nieprzyjació!k. wszel-
kich monopoli i ogranicze5, prawdziwym stowarzyszeniem ludowym. 
Bior.c na siebie zadanie bez po4redniego nabywania towarów, d.-y ona 
z konieczno4ci rze czy do tego, aby ogarn.6 sob. wszystkich spo-ywców, 
tj. wszystkich ludzi; czyli, innymi s!owy, aby zaw!adn.6 ca!ym rynkiem 
krajowym, aby ten rynek zorganizowa6 i przystoso wa6 do potrzeb ludno-
4ci, odebra6 rz.dy jego z r.k kapitalistów i kupców i odda6 w r&ce ludu.

Kooperatywa spo%ywcza oddaje w r!ce ludu produkcj! i boga ctwa krajowe.

Kooperatywa, przyw!aszczaj.c sobie dochody kupieckie i maj.c swój 
w!asny zorganizowany rynek – liczne rzesze swo ich cz!onków, jest 
w mocy pój46 dalej na drodze wielkiej refor my spo!ecznej i stworzy6 
w!asn. produkcj#. W tym celu powinna ona skupia6 w swoim r&ku jak 
najwi&cej wk!adów i stara6 si&, aby jak najwi&ksza cz&46 zysku czystego 
kapitali zowa!a si& jako fundusz gromadzki. Przy pomocy nagromadzo-
nych w ten sposób kapita!ów, kooperatywa zak!ada warsztaty i fabryki, 
nabywa kopalnie i folwarki, które, jako w!asno46 ko operatywy, stano-
wi. wspólny maj.tek wszystkich stowarzy szonych. Oni sami wybieraj. 
administratorów, sami kontroluj. sposób prowadzenia interesów, sami 
ustanawiaj. prawid!a i sa mi korzystaj. z dochodów. Jest to w!asno46 
ludu zorganizowanego.

W takich zak!adach i gospodarstwach kooperatywnych wyzysk pra-
cuj.cych powinien by6 zupe!nie wykluczony. Robotni cy, którzy tam 
pracuj., s. tak-e cz$onkami kooperatywy spo-ywczej i, jako tacy, s. za-
razem wspó!w!a4cicielami tych fabryk i folwarków, które do kooperaty-
wy nale-., bior. udzia! w zarz.dzaniu nimi i we wszystkich dochodach, 
jakie one daj.. Interesem wi&c samych stowarzyszonych b&dzie, a-eby 
praca w tych zak!adach kooperatywnych by!a dobrze op!acana, zdro wa, 
przyjemna i pozostawiaj.ca sporo czasu na -ycie swobodne. Koopera-
tywa, staj.c si& wytwórc., przyw!aszcza sobie nowe ,ród!o dochodów, 
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zabiera te zyski, które nale-. do kapi talistów. Zamiast kupowa6 od fabry-
kantów dla swoich magazy nów chleb, m.k&, p!ótna, obuwie itd., koope-
ratywa stawia swoje w!asne piekarnie, m!yny, tkalnie, warsztaty szewskie 
i zabiera sobie ten dochód, który przedtem dawa!a fabrykanto wi.

Tym sposobem wspólne kapita!y ludu, zorganizowanego w stowa-
rzyszenia spo-ywcze, rosn. jeszcze bardziej. A w mia r& tego, jak mno-. 
si& kooperatywne przedsi&biorstwa przemy s!owe i folwarki, w miar& 
tego coraz wi&ksza cz&46 produkcji i bogactw krajowych przechodzi 
w jego r&ce. Obok kapitali stycznej gospodarki, opartej na przywilejach 
i wyzysku, niszcz. cej zdrowie i wolno46 cz!owieka, zjawia si& nowa go-
spodarka, w której nie ma wyzyskuj.cych i wyzyskiwanych, w!a4cicieli 
i proletariuszy, rz.dz.cych i rz.dzonych, gdzie jedynym w!a4ci cielem 
jest stowarzyszenie ludowe wolne, otwarte dla ka-dego, szanuj.ce bez-
wzgl&dn. równo46 praw i obowi.zków.

Kooperatywa spo%ywcza oddaje w r!ce ludu o"wiat! i zdrowie.

Je-eli kooperatywa jest dobrze administrowana, je-eli posiada liczne 
zast&py cz!onków i je-eli ci cz!onkowie wszystko w niej kupuj., naten-
czas dochody kooperatywy dosi&gaj. ol brzymich rozmiarów i mog. by6 
przeznaczone na zaspokojenie wszelkiego rodzaju potrzeb spo!ecznych. 
Dochody te dziel. si& zwykle na dwie cz&4ci: jedna cz&46 jest wyp!a-
cana cz!onkom, jako dywidenda, druga zachowana jest jako fundusz 
gromadz ki. Ta druga cz&46 jest najwa-niejsza i najwi&ksze korzy4ci za-
pewnia stowarzyszonym. Tote- w miar& tego, jak kooperaty wa u4wia-
damia si& co do zada5 swoich i wielkiej roli, jak. ma odegra6 w 4wiecie, 
w miar& tego mniej przeznacza si& na dywi dend&, a coraz wi&cej na 
fundusz gromadzki.

Z funduszu gromadzkiego kooperatywa powinna stworzy6 ca!. w!a-
sn. kultur& ludow.. Tak samo, jak od kupców odbie rze rynek, jak od 
fabrykantów odbierze produkcj&, tak samo od filantropii prywatnej 
i rz.dowej powinna odebra6 o4wiat&, szpi talnictwo, szko!y, ochrony, 
ubezpieczenie staro4ci, pomoc w chorobie i odda6 to wszystko w r&ce 
ludu, aby on sam tylko by! gospodarzem swego -ycia. Dla kooperatywy 
spo-ywczej jest to tym !atwiejsze, -e nie wymaga ona -adnych ofiar dla 
zbierania funduszu, -e dochody jej powstaj. z samego tylko spo -ywania. 
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Ka-dy bochenek chleba, ka-da para butów kupiona w kooperatywie, 
pozostawia w jej wspólnej kasie pewien przydatek [nadwy-k&], i z tych 
drobnych przyrostów tworz. si& te wielkie su my, które mog. by6 u-yte 
na rozmaite potrzeby zbiorowe. In stytucje dobroczynne wymagaj. ofiar, 
rz.dowe wymagaj. po datków, aby si& mog!y utrzyma6; jedne tylko 
kooperatywne in stytucje mog. utrzymywa6 si& bez obarczania ludzi 
jakimi b.d, ci&-arami. Oprócz tego, instytucje – zarówno filantropijne, 
jak i rz.dowe – staraj. si& zawsze narzuca6 co4 ludowi, usuwaj. lud od 
bezpo4redniego wp!ywu i rz.dz. si& wed!ug swoich systemów i planów, 
niekoniecznie licz.c si& z potrzebami -ycia ró-nych grup ludzkich. Ko-
operatywa za4 spo-ywcza jest jak najszerszym i najbardziej demokra-
tycznym stowarzyszeniem ludowym, otwartym dla ka-dego i zabezpie-
czaj.cym równo46 praw. Je-eli wi&c ona we,mie na siebie utrzymywanie 
szkó!, bibliotek, ochron, szpitali, kas ubezpieczaj.cych staro46 i kas dla 
chorych, natenczas instytucje te stan. si& rzeczywi4cie ludowymi, b&d. 
przystosowywa6 si& do prawdziwych wymaga5 -ycia i do potrzeb tych 
w!a4nie ludzi, którzy z nich korzystaj.. Lud wyzwoli si& wtedy z dobro-
czynno4ci i opieki biurokratycznej, sam stanie si& swoim dobroczy5c., 
opiekunem swoich cho rych i wychowawc. swoich dzieci.

Kooperatywa spo%ywcza uczy samorz$du i wolno"ci.

Kooperatywa spo-ywcza jest stowarzyszeniem demokratycznym, to zna-
czy takim, gdzie wszyscy cz!onkowie maj. jed nakowe prawa i obowi.zki 
i gdzie wszyscy decyduj. o spra wach stowarzyszenia. Zgromadzenie ogól-
ne cz!onków jest naj wy-szym prawodawc., wola jego rozstrzyga o wszyst-
kim. Ona wybiera urz&dników stowarzyszenia, kontroluje ich dzia!al-
no46, orzeka g!ówne wytyczne i zasady dla spraw stowarzyszenia.

Jest to wi&c prawdziwa rzeczpospolita, gdzie wszyscy s. powo!ani do 
rz.dów; rzeczpospolita, gdzie nie ma -adnego przy musu, a wszystko 
dzieje si& po dobrej woli.

W kooperatywie ludzie, zamiast poddawa6 si& narzuconym im z góry 
planom i rozporz.dzeniom, sami musz. zastanawia6 si& nad sposobami 
prowadzenia swoich interesów, musz. poznawa6 dok!adnie warunki, 
w których znajduje si& gospodar stwo krajowe, bada6 rozmaite stro-
ny dzia!alno4ci handlowej i przemys!owej, uczy6 si& wspólnej roboty 
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ekonomicznej i ad ministracji przedsi&biorstw, prowadzenia kas ubez-
pieczenia, instytucji wychowawczych i zdrowotnych, wszystkiego, czym 
si& kooperatywa zajmuje. Zamiast przyjmowa6 gotowe rzeczy i wa runki, 
jakie im stawiaj. kapitali4ci, filantropi i pa5stwo, ucz. si& sami by6 twór-
cami swego -ycia, jako ludzie wolni, któ rych nikt do tego nie przymusza.

I w tym to w!a4nie spoczywa olbrzymie znaczenie kooperatywy, -e 
ona uczy tej wolno%ci twórczej, -e w niej wytwarza si& prawdziwa de-
mokracja. Gdzie ludzie wszystkiego -.daj. od pa5stwa, gdzie wszystkie 
swoje nadzieje opieraj. na takich lub innych reformach, przeprowadza-
nych przymusowo, tam nie ma ani demokracji, ani wolnych obywateli; 
tam s. tylko poddani mniej lub wi&cej post&powego, mniej lub wi&cej 
o4wieconego rz.du. Demokracja za4 i wolno46 tworzy si& wtedy do-
piero, gdy ludzie, zamiast -.da6 reform od pa5stwa, przepro wadzaj. te 
reformy sami, moc. dobrowolnej solidarno4ci, gdy zamiast cz!owieka 
jako „g!osu wyborczego”, zamiast pionka w r&ku biurokracji lub przy-
wódców partyjnych, zamiast takiego, który umie tylko albo panowa6, 
albo s!ucha6, zjawia si& cz!owiek jako wolny twórca &ycia, umiej.cy bez 
przymusu dzia!a6 solidarnie z innymi i -ycie doskonali6.

Takiego w!a4nie cz!owieka powinna stworzy6 kooperatywa i to jest jej 
najwy-sze zadanie. Wszystkie systemy i ustroje spo!eczne mog. zawie46, 
okaza6 si& b!&dnymi, wypaczy6 si& przez nowe, nieprzewidziane warunki 
-ycia; ale ta warto46 moralna cz!owieka – jako twórcy – pozostanie jego 
nie4mierteln. zdobycz., ,ród!em niewyczerpanej si!y i coraz pi&kniej-
szych 4wiatów ludzkich.

2BKE D?AKB80CE: Tekst Znaczenie spó&dzielczo"ci dla demokracji pierwotnie ukaza! 
si& w roku "#)( w publikacji wydanej przez Towarzystwo Kooperatystów. Tekst za-
mieszczony w niniejszym tomie bazuje na wersji z czterotomowej edycji Pism – pierw-
szego zbiorowego wydania dzie& tre"ci filozoficznej i spo&ecznej Edwarda Abramowskiego, 
w opracowaniu Konstantego Krzeczkowskiego, nak!adem Zwi.zku Polskich Stowarzy-
sze5 Spo-ywców, Warszawa "#$%.
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Stowarzyszenia  
i ich rola

7. O stowarzyszeniu w ogóle  
(czym jest stowarzyszenie)

Stowarzyszenie jest to dobrowolne po!.czenie si& ludzi w pewnych celach. 
Cele te mog. by6 najrozmaitsze. Ludzie !. cz. si& dla obrony swoich inte-
resów przed wyzyskiem; dla ulep szenia swego gospodarstwa rolnego; dla 
budowy tanich i wy godnych domów; dla u!atwienia sobie nauki i wy-
kszta!cenia fa chowego; dla wzajemnej pomocy w chorobie i wypadkach 
-y cia; dla ubezpieczenia staro4ci; dla zapewnienia sobie taniego kredytu; 
dla jakiejkolwiek zreszt. potrzeby wspólnej, która wymaga zbiorowego 
i zorganizowanego dzia!ania.

Na tej dobrej woli spoczywa ca!a moc, si!a i znaczenie stowarzysze5. 
Poniewa- do stowarzyszenia ka-dy wst&puje swobodnie i ka-dy mo-e 
ze5 swobodnie wyst.pi6, je-eli nie od powiada ono jego interesom lub 
przekonaniom, przeto w sto warzyszeniu nie mo-e by6 nigdy przymusu, 
gn&bienia jednych przez drugich, narzucania komu4 swego sposobu 
widzenia i post&powania. Panuje tutaj nie pozorna, lecz rzeczywista 
równo46 praw i obowi.zków. Uchwa!y i postanowienia, jakie kieruj. -y-
ciem stowarzyszenia, s. przez wszystkich dobrowolnie uznane i przyj&te; 
ci bowiem, którzy si& z nimi nie zgadzaj., mog. w ka-dej chwili opu4ci6 
stowarzyszenie i stworzy6 sobie inne. To, co ludzi !.czy tutaj, nie jest 
to -aden mus ani nakaz, lecz tyl ko wspólna potrzeba i wspólna idea, 
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zgodno46 wewn&trzna ludzi. Dobrze zrozumiany interes osobisty nak!a-
nia robotnika, by nale-a! do zwi.zku pomocy wzajemnej, lub w!o4cia-
nina, by na le-a! do spó!ki rolnej; wst.piwszy za4 do tych stowarzysze5 
wi dz. oni i przekonuj. si& z !atwo4ci., -e ich interesy s. te sa me co i ich 
towarzyszy, -e dobrobyt zwi.zku ca!ego lub spó!ki staje si& zarazem ich 
w!asnym dobrobytem. I to wystarcza zu pe!nie, a-eby dbali oni o interesy 
stowarzyszenia tak samo, jak o swoje w!asne.

Odpowiednio do tej zasadniczej cechy stowarzysze5, -e s. one dobro-
wolnym zwi.zkiem ludzi, uk!ada si& tak-e i ich konstytucja, czyli ustawa 
ich -ycia zbiorowego. Stowarzyszenie, tak samo jak pa5stwo, posiada 
swoje prawodawstwo, zbiór uchwa! i postanowie5, które obowi.zuj. 
wszystkich jego cz!on ków; posiada tak samo swoj. w!adz& wykonawcz., 
czyli zarz.d, który prowadzi interesy stowarzyszenia i wykonuje zapad!e 
postanowienia. Zarówno jednak prawodawstwo, jak i w!adza wykonaw-
cza s. zupe!nie czym innym w stowarzyszeniu, a czym innym w pa5stwie.

Prawodawstwo stowarzyszenia nale-y do ogó!u cz!onków; ka-dy 
cz!onek, kobieta czy m&-czyzna, przyjmuje udzia! w tworzeniu praw; 
uchwalaj. si& one na zgromadzeniu ogólnym stowarzyszonych i wtedy 
tylko uzyskuj. swoj. moc obowi.zu j.c. dla stowarzyszenia, gdy s. za-
twierdzone wi&kszo4ci. g!osów. Uchwa!y takie s. w ci.g!ej zale-no4ci 
od woli swych twór ców i je-eli po pewnym czasie oka-. si& niedogod-
nymi, zgro madzenie nast&pne mo-e je usun.6 i zast.pi6 innymi. Ka-dy 
mo-e uchwa!y te krytykowa6, wskazywa6 na ich wady i przy czynia6 si& 
do doskonalenia. Prawo inicjatywy osobistej jest tu taj nieograniczone. 
Ka-de uzdolnienie cz!owieka, ka-da idea w czyim4 umy4le wyros!a 
i rozwini&ta, mo-e znale,6 odpowie dnie dla siebie pole twórczo4ci 
i moc. przekonywania wej46 w -ycie stowarzyszenia.

Dzi&ki temu prawodawstwo stowarzyszenia nie stanowi nieruchomej 
i sztywnej rutyny, która ujarzmia i nagina do sie bie -ycie ludzkie, lecz 
przeciwnie, znajduje si& w ci.g!ej stycz no4ci i w ci.g!ym uzale-nieniu od 
potrzeb i od przekona5 tego ogó!u, dla którego powstaje i dzia!a. Nie 
jest ono panem, lecz s!ug. -ycia.

Prawa stowarzyszenia s. dobrowolnie szanowane przez cz!onków. 
Poniewa- oni sami je uchwalili, jako rzecz u-ytecz n. dla swoich in-
teresów wspólnych, przeto nie potrzeba -adne go przymusu ani kary, 
a-eby prawa te by!y przez nich szano wane i wykonywane. Naturalna 
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solidarno46 interesów, wspól no46 celów i potrzeb wystarczaj. zupe!nie 
do tego, aby stowa rzyszenie pracowa!o i rozwija!o si& wed!ug powzi&tego 
planu. Je-eli za4 zdarza si& tak, -e pewna uchwa!a zapada w stowarzysze-
niu niejednomy4lnie, lecz tylko pewn. wi&kszo4ci. g!o sów, i je-eli mniej-
szo46 czuje si& przez to pokrzywdzon., na tenczas mo-e ona wyst.pi6 ze 
stowarzyszenia i zorganizowa6 si& oddzielnie, wed!ug swoich w!asnych 
zapatrywa5. W ten sposób w stowarzyszeniu ani ogó! nie mo-e gn&bi6 
jednostki, ani wi&kszo46 mniejszo4ci. Uchwalone za4 prawo dzia!a i ma 
swoj. moc dzia!ania dlatego tylko, -e ka-dy z cz!onków widzi w nim 
rzecz u-yteczn., zgodn. z jego w!asnymi przekonaniami i potrzebami, 
wyraz swojej w!asnej woli.

W!adza wykonawcza stowarzyszenia, tj. zarz.d i administracja, jest 
wybieran. przez zgromadzenie ogólne cz!onków na czas ograniczony, 
od jednego roku do trzech lat. Zostaje ona pod dwojak. kontrol. sto-
warzyszonych: pod kontrol. zgro madzenia ogólnego, któremu musi 
przedstawia6 szczegó!owe sprawozdania ze swej dzia!alno4ci; oraz pod 
kontrol. komisji wybranej w tym celu przez zgromadzenie. Rola za-
rz.du jest za zwyczaj 4ci4le ograniczon. do wykonywania postanowie5 
zgromadzenia ogólnego i tych zada5, które stanowi. sta!. funkcj& sto-
warzyszenia. O ile by za4 stowarzyszenie przekona!o si&, -e post&po-
wanie zarz.du nie jest zupe!nie zgodne z duchem jego uchwa! i d.-e5, 
natenczas ma zawsze mo-no46, na zgromadze niu ogólnym, podda6 
krytyce to post&powanie i zmieni6 sk!ad osobisty zarz.du na bardziej 
odpowiedni. Inicjatywa takiej kry tyki i naprawy nale-y do ka-dego 
cz!onka. Zarz.d nie mo-e równie- przeprowadzi6 -adnej reformy ani 
nowego planu dzia !ania, dopóki nie uzyska na to zgody wi&kszo4ci 
cz!onków; i w ogóle podczas ca!ego sprawowania swych rz.dów musi 
ci.gle pami&ta6 o tym, -e jest tylko zwyk!ym wykonawc. woli sto-
warzyszenia, nie za4 jego panem.

Z tych zasadniczych rysów konstytucji stowarzyszenia, powtarzaj.cych 
si& w ustawach rozmaitych stowarzysze5 po -yczkowych, spo-ywczych, 
w!o4cia5skich, robotniczych, o4wia towych itd., zarówno u nas, jak i w 
innych krajach, z rysów tych widzimy, -e konstytucja stowarzyszenia 
pod wzgl&dem równo4ci i swobody idzie znacznie dalej, ni- jakakolwiek 
konstytucja pa5stwowa, chocia-by krajów najbardziej demokra tycznych 
i wolno4ciowych. Spotykamy tutaj najwa-niejsze za sady demokracji: 
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w!adza prawodawcza spoczywaj.ca w r&kach ogó!u; prawo inicjatywy 
przys!uguj.ce ka-demu; bezwzgl&dna swoboda krytyki i propagandy; 
w!adza wykonawcza powstaj. ca z wyborów bezpo4rednich, odpowiedzial-
na przed ogó!em we wszystkich swoich czynno4ciach, a zarazem skr&po-
wana wol. wi&kszo4ci w ka-dej wa-niejszej sprawie. Zaledwie tylko nie-
które kraje republika5skie, jak Szwajcaria i niektóre ze Stanów Ameryki 
Pó!nocnej dosz!y w swej organizacji pa5stwowej do tego stopnia rozwoju 
demokratycznego; i tam jednak prawa polityczne obywateli, takie np. 
jak prawo inicjatywy prawodaw czej i kontroli nad w!adz. wykonawcz. 
s. w znacznym stopniu ograniczone i nie dosi&gaj. nigdy tej pe!ni, jaka 
istnieje w kon stytucjach stowarzysze5.

Natomiast -adne pa5stwo, najbardziej demokratyczne i najbardziej 
wolne, nie daje nigdy obywatelom swoim swobody uznawania lub nie-
uznawania w!adzy i praw pa5stwowych, swobody wyst&powania z jego 
organizacji, je-eli ta dla kogo jest niedogodn.. Wynika to z samej natury 
pa5stwa i prawa pa5 stwowego, którego moc rozci.ga si& nie na ludzi, 
którzy dobrowolnie na5 si& zgodzili, lecz na ca!e terytorium przez dane 
pa5 stwo zajmowane, i jest do tego terytorium przywi.zan.. Jest to prawo 
nie ludzi, lecz ziemi, ka-dy, kto si& urodzi! lub zamiesz ka! w granicach 
danego pa5stwa, przez to samo ju- podlega6 musi prawom obowi.zu-
j.cym w tych granicach, i jego zgoda lub niezgoda nie ma tu -adnego 
znaczenia ani wp!ywu. Wsku tek tego prawo pa5stwowe wymaga przy-
musu, aby by!o przez wszystkich szanowane i wykonywane; wymaga 
systemu karnego i w!adzy zwierzchniczej, panuj.cej, która by mia!a si!& 
karania i naginania -ycia ludzkiego do obowi.zuj.cego prawa. Nawet 
tam, gdzie prawa pa5stwowe uchwalone s. przez sam naród, za pomoc. 
powszechnego g!osowania nad projektem prawa (jak w Szwajcarii), lecz 
prost. wi&kszo4ci. g!osów, wsku tek czego istnieje zawsze powa-na cz&46 
ludno4ci, która by!a przeciwna zatwierdzonym prawom lub dla której 
prawa te z biegiem czasu sta!y si& niedogodne w -yciu, i która przesta !aby 
im podlega6, gdyby nie przymus pa5stwowy.

Ró-nica zatem pomi&dzy uchwa!ami obowi.zuj.cymi w stowarzy-
szeniu a prawami pa5stwowymi jest zasadnicz.: pierwsze istniej. dla 
tych tylko, którzy je uznaj. za u-yteczne dla siebie; drugie za4 istniej. 
przymusowo dla wszystkich, któ rzy zamieszkuj. terytorium pa5stwa; 
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pierwsze s. tylko pro stym wyrazem potrzeb -ycia; drugie za4 narzucaj. 
si& -yciu ludzkiemu i usi!uj. przystosowa6 je do siebie.

St.d wynika tak-e, -e prawa pa5stwowe zmieniaj. si& powoli i z tru-
dem, pozostaj. zawsze w tyle za rozwojem po trzeb i zagadnie5 -ycia, 
tamuj.c nowe si!y i d.-enia spo!eczne. Stowarzyszenia za4 przystoso-
wuj. si& z !atwo4ci. do ka-dej zmiany, powstaj. w rozmaitych formach 
i o rozmaitych d.-e niach, gdzie tylko zjawiaj. si& nowe zadania -ycia. 
Pa5stwo ogarnia sob. ró-ne klasy spo!eczne, maj.ce sprzeczne interesy; 
rozmaite narodowo4ci, wyznania i grupy ludzi maj.cych rozbie-ne po-
j&cia, d.-no4ci i potrzeby; do nich wszystkich za4 sto suj. si& jednakowe 
prawa obowi.zuj.ce. Je-eli w jednej ja kiej4 klasie spo!ecznej lub grupie 
zjawia si& potrzeba reformy tych praw, natenczas inne klasy i grupy 
mog. potrzeby tej nie uznawa6 i wprowadzeniu reformy stawiaj. opór, 
z którym w!a dza pa5stwowa, zarówno jak i przedstawicielstwo naro-
dowe, musz. si& liczy6. Dlatego te- wszelkie reformy spo!eczne, doty-
cz.ce stosunków robotniczych, w!o4cia5skich, handlowych, do tycz.ce 
spraw o4wiaty, religii, opodatkowania itd. odbywaj. si& we wszystkich 
pa5stwach bardzo ogl&dnie i powoli, przychodz. z trudem i walk., 
spotykaj.c si& na ka-dym kroku ze sprzecznymi interesami i si!ami 
spo!ecznymi.

W stowarzyszeniu za4 przeszkód takich do zmian i reform niema, dla 
tej prostej przyczyny, -e jest ono dobrowolnym po!. czeniem ludzi, maj.-
cych wspólne interesy i d.-enia; mog. oni przeto !atwo porozumie6 si& 
w zakresie tych swoich wspólnych celów; a je-eli wyst.pi. mi&dzy nimi 
ró-nice zasadnicze, naten czas nic ich nie zmusza do pozostawania nadal 
w jednej organizacji i podlegania jednej ustawie; niezadowoleni z istnie-
j.cego stanu rzeczy lub z dokonanej reformy mog. swobodnie opu4ci6 
stowarzyszenie i d.-y6 do zawi.zania innego. W -yciu stowa rzysze5 jest 
to zjawisko do46 proste. Tak np. przed kilku laty ze zwi.zku niemieckich 
stowarzysze5 spo-ywczych wyst.pi!y stowarzyszenia robotnicze, maj.ce 
d.-no4ci socjalno-demokratyczne i utworzy!y pomi&dzy sob. oddziel-
ny Zwi.zek. Tak sa mo w Belgii od!.czaj. si& od spó!ek w!o4cia5skich, 
prowadzo nych przez duchowie5stwo, ci spo4ród w!o4cian i robotników, 
którzy maj. przekonania socjalistyczne, i tworz. oddzielne organizacje. 
To samo widzimy w Galicji; obok dawniej istniej.ce go Towarzystwa 
O4wiaty Ludowej, prowadzonego przez zachowawców i ksi&-y, powsta!o 
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Towarzystwo Szko!y Ludowej, szerz.ce o4wiat& w du chu bardziej post&-
powym i demokratycznym 1. Jest to naturalne i konieczne ró-niczkowa-
nie si& stowarzysze5, znak rozwoju -y cia samego, które wymaga tego, 
aby ka-da odmienna grupa umys!ów i natur ludzkich mog!a swobodnie 
-y6 i tworzy6.

Oprócz tego stowarzyszenie ma zwykle na celu zaspokojenie jakiej4 
jednej grupy potrzeb ludzkich, np. o4wiat&, obron& przeciw wyzyskowi, 
ubezpieczenie staro4ci itp. St.d wynika, -e w krajach o rozmaitych sto-
warzyszeniach i kulturze, cz!o wiek, chc.c zaspokoi6 rozmaite potrzeby 
swego -ycia, staje si& cz!onkiem rozmaitych stowarzysze5, z których 
ka-de odpo wiada jakiej4 cz.stce jego natury. Jest on np. jednocze4nie 
cz!onkiem kooperatywy spo-ywczej, kasy pomocy wzajemnej i ubezpie-
cze5, zwi.zku fachowego, stowarzyszenia naukowego itd. Te wszystkie 
stowarzyszenia, niezale-ne od siebie nawza jem, stykaj. si& w nim ze sob. 
i dziel. pomi&dzy siebie ró-no rodne jego d.-no4ci i potrzeby.

Natomiast pa5stwo d.-y do ogarni&cia ca!ego cz!owieka, wszystkich 
jego potrzeb. Reguluje nie tylko warunki bezpie cze5stwa i obrony, lecz 
tak-e wychowanie, kulty religijne, o4wiat&, post&powanie prywatne i pu-
bliczne, stosunki ekono miczne, higien&, moralno46. Poniewa- zgodno46 
obywatela z pa5stwem jest przymusow., a od tej zgodno4ci zale-y byt 
pa5stwa, przeto -aden ze sposobów my4lenia lub -ycia obywa teli nie 
mo-e by6 dla pa5stwa oboj&tnym. Wszystko bowiem za hacza o interesy 
pa5stwa i wszystko mo-e zagra-a6 podwali nom jego istnienia. Dlatego 
te- Francja musi „w obronie pa5 stwa” prze4ladowa6 szko!y katolickie, 
Prusy za4 walczy6 z j&zykiem i kultur. polsk..

Z tej tak-e cechy pa5stwa, -e d.-y ono z konieczno4ci do ogarni&cia 
i regulowania wszystkich dziedzin -ycia spo!eczne go, wynika sztywno46 
jego prawodawstwa, trudno46 zmian i trudno46 przystosowania si& do 
potrzeb -ycia.

Stowarzyszenie nie ma -adnych przeszkód w zmienianiu swych po-
stanowie5 i urz.dze5; przystosowuje si& te- nieustan nie do zmian, ja-
kie zachodz. w d.-eniach i -yciu jego cz!on ków. Mechanizm jego jest 
wzgl&dnie prosty, ograniczony do pewnych tylko zada5, i dlatego daje si& 

1 KB9 powsta!o w "33$ r. w Krakowie, natomiast K09 # lat pó,niej. Pierwszym 
prezesem K09 by! Adam Asnyk (przyp. redaktora ksi.-ki).
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z !atwo4ci. przeobra -a6. Co wi&cej, mniejszo46 pokrzywdzona w stowa-
rzyszeniu, której nie odpowiadaj. zaprowadzone reformy, mo-e w ka-dej 
chwili od!.czy6 si& jako stowarzyszenie samoistne.

W organizacji pa5stwa dzieje si& wr&cz przeciwnie. Jako skompliko-
wany mechanizm, ogarniaj.cy najbardziej ró-norod ne zadania, musi 
rachowa6 si& z ka-d. zmian.. Reforma zamie rzona w jednej dziedzinie, 
musi by6 ocenion. z rozmaitych i ob cych jej punktów widzenia, i nieraz 
wzgl&dy militarne, interesy polityki kolonialnej, dyplomacji lub finan-
sów, uniemo-liwiaj. przeprowadzenie reformy w dziedzinie ekonomicz-
nej lub o4wia towej.

Z tych to powodów prawodawstwo pa5stwowe pozostaje zawsze za-
cofane wobec rozwoju -ycia, a pa5stwo okazuje si& coraz mniej zdolne 
do przeprowadzenia bogatych, przeobra-aj.cych si& szybko, zmiennych 
i ró-norodnych w sobie zagadnie5 spo!ecznych. Zagadnienia te, mno-
-.c si& z post&pem historii, wymagaj. organizacji przystosowanej do 
swej natury, gi&tkiej, uduchowionej, gdzie by by!o jak najmniej rutyny, 
a jak najwi&cej swobodnego rozumowania. I organizacj& tak. znajduj. 
w stowarzyszeniach.

Tym si& objawia ciekawy proces dziejowy, którego 4wiadkami jeste-
4my obecnie: pomimo wzmagaj.cego si& ci.gle has!a „upa5stwowienia”, 
id.cego od do!u i od góry, postawionego na naczelnym miejscu przez 
polityk& ruchu robotniczego (upa5 stwowienie ziemi, przemys!u, ubez-
piecze5 itd.), szerzy si& nie tylko upa5stwowienie, ale i jego antagonista – 
demokracja sto warzysze5. Mamy wi&c polityk& ekonomiczn. pa5stwow. 
i fede racj& stowarzysze5 spo-ywczych, d.-.ce do regulowania pro dukcji 
i rynku wed!ug interesów spo-ywców; pa5stwowe pra wodawstwo pracy 
i prawodawstwo zwi.zków fachowych, ochraniaj.ce robotnika przed 
wyzyskiem; pa5stwowe ubezpie czenie staro4ci i ubezpieczenie przez 
towarzystwa wzajemnej pomocy i spo-ywcze; pa5stwow. i gminn. 
opiek& nad rolnic twem i stowarzyszenia rolników, podejmuj.ce zadania 
d,wi gni&cia kultury i dobrobytu ludno4ci w!o4cia5skiej; pa5stwowe 
szko!y i uniwersytety obok szkó! i uniwersytetów wolnych, utrzymy-
wanych przez stowarzyszenia i grupy; pa5stwowy kre dyt obok kredytu 
towarzystw po-yczkowo-oszcz&dno4ciowych, kas wiejskich RaiReisena, 
banków ludowych; i tak dalej w ka-dej dziedzinie -ycia i potrzeb. Do-
browolna organizacja, jak. jest stowarzyszenie, okazuje si& zdoln. do 
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spe!nienia wszelkich zada5 spo!ecznych i urzeczywistnia ju- dzisiaj na 
wielk. skal& t& idealn. rzeczpospolit., która bez przymusu wprowadza 
pomi&dzy ludzi solidarno46, porz.dek i prac& zbiorow..

Obok swej u-yteczno4ci praktycznej, stowarzyszenie ma tak-e zna-
czenie moralne; przygotowuje bowiem odrodzenie duchowe cz$owieka. 
Dzi&ki jego organizacji dobrowolnej, po zbawionej rutyny i przymusu, 
ka-da indywidualno46 ludzka, ka-da d.-no46 ludzkiego umys!u i serca, 
ludzkich pragnie5 i po trzeb, mo-e swobodnie rozwija6 si& i stwarza6 
odpowiednie so bie warunki. Zamiast narzucania wszystkim jednako-
wego wzo ru dla my4li i -ycia, zamiast t&pienia i t!umienia tego, co si& 
odchyla i ró-ni od narzuconego wzoru, stowarzyszenie szanuje ka-d. 
odmienno46 ludzk., pozwala ka-demu na swój sposób -y6 i my4le6, 
odczuwa6 i tworzy6 -ycie. Gn&bione dzisiaj, nowe pierwiastki duszy, 
które ustawicznie kie!kuj. w rozmaitych na turach ludzkich, w orga-
nizacji dobrowolnej stowarzysze5 mog. rozwin.6 si& w nieznane nam 
4wiaty stosunków i twórczo4ci, rozszerzy6 widnokr&gi -ycia do granic 
nie daj.cych si& dzi4 na wet przewidzie6 ani przeczu6. Dzi&ki stowa-
rzyszeniu wchodzi zatem w -ycie spo!eczne nowy dogmat moralno4ci: 
bezwzgl#d ne poszanowanie ka&dego cz$owieka, jego swobody -ycia 
we d!ug w!asnej natury i sumienia, dogmat, który nie4wiadomie wko-
rzenia si& w zwyczaje i uczucia ludzi, w miar& tego, jak wzrasta i rozwija 
si& demokracja stowarzysze5.

Jednocze4nie z tym zachodzi inny jeszcze wp!yw moralny stowarzy-
szenia na cz!owieka. Stowarzyszenie jest to zbiorowa i swobodna praca 
ludzi dla osi.gni&cia pewnego celu. Sami oni musz. tutaj my4le6 nad 
tym, jak maj. post&powa6, by cel ten osi.gn.6; musz. wk!ada6 w!asn. 
energi&, pomys!owo46, prac&, a-eby stowarzyszenie rozwija!o si& pomy4l-
nie i przynosi!o korzy4ci. Do wspó!dzia!ania tego wszyscy s. powo!ani 
jednakowo, z ró-nymi 2 prawami i obowi.zkami; ka-dy mo-e by6 twórc. 
wspólnego dobra, tak samo, jak mo-e przez nieudolno46 i niedba!o46 
zaszkodzi6 sobie i innym. Wskutek tego w stowarzy szeniu ludzie ucz. 
si& samodzielnie rz"dzi' swoimi sprawami, ucz. si& prawdziwej wolno-
4ci – zdobywania wszystkiego w!a sn. si!., tworzenia sobie -ycia. Zamiast 

2 Tak w oryginale – prawdopodobnie powinno by6 „równymi” (przyp. redaktora 
ksi.-ki).
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cz!owieka o duszy nie wolniczej, który ogl.da si& tylko na cudze rozkazy 
i cudz. po moc, wytwarza si& w stowarzyszeniach typ cz!owieka silnego, 
o niepodleg!ym umy4le i charakterze, który pozna! i w!asn. warto46 jako 
cz!owieka, i warto46 dobrowolnej solidarno4ci – jako pot&gi ludzkiej.

Wskutek tego wp!ywu moralnego, stowarzyszenia maj. tak-e pierwszo-
rz&dne znaczenie wychowawczo-polityczne. S. one spo!eczn. szko!. -ycia, 
gdzie ludzie ucz. si& prawdziwej de mokracji, samorz.du i wolno4ci. Sci4le 
mówi.c, naród wolny jest to naród stowarzysze5, a demokracja polityczna, 
konstytucyjno-pa5stwowa, rozwija!a si& wsz&dzie w zale-no4ci od roz-
woju -ycia stowarzysze5, na gruncie wyrobionym przez nie. Demokracja 
tam tylko wyrasta, gdzie jest potrzeb. mas. Zjawia si& ona jako reakcja 
przeciwko zach!anno4ci pa5stwa; jako ko nieczna obrona ró-norodnych 
instytucji ludowych przeciwko biurokracji. Je-eli lud szwajcarski z takim 
logicznym uporem broni! zawsze swych urz.dze5 biurokratycznych prze-
ciwko ró- nym uroszczeniom centralnego rz.du, je-eli potrafi! rozszerzy6 
je do najdalszych granic wolno4ci politycznej, to pami&tajmy o tym, -e 
jego obrona demokracji by!a to obrona w!asnej cywili zacji demokratycznej, 
konstytucja polityczna, któr. stworzy!, mia!a sw. przyrodzon., szerok. 
podstaw&: tysi.ce najrozmait szych zrzesze5, kó! i zwi.zków; setki orga-
nizacji rolniczych, handlowych, robotniczych, kulturalnych, naukowych; 
zwyczaje demokratyczne, zwyczaje równo4ci i poszanowania cz!owieka, 
zakorzenione w ca!ej cywilizacji tego ludu. Przy takich warun kach de-
mokracja rozwin.6 si& musia!a, gdy- by!a potrzeb. sa mego -ycia. Lud 
szwajcarski mia! do obrony ca!. swoj. kultur&; ca!y szereg swoich w!a-
snych instytucji samodzielnie zorganizo wanych, i dlatego musia! mie6 
konstytucj& polityczn., która by temu stanowi rzeczy odpowiada!a.

Spo!ecze5stwo za4 zacofane, nie maj.ce rozwini&tej organizacji 
stowarzysze5, -yj.ce jako zbiorowisko lu,nych jednos tek, które jed-
noczy tylko organizacja pa5stwowa, instytucja na dana z góry, nie 
jest nigdy zdolnym do posiadania wolno4ci poli tycznej, do stania si& 
demokratycznym spo!ecze5stwem. Jest to spo!ecze5stwo niewolni-
ków i panów. Nie umie ono tworzy6 sa modzielnie swego -ycia, orga-
nizowa6 w!asnych instytucji, decy dowa6 o swoich losach; nie umie 
ceni6 ani wolnej inicjatywy cz!owieka, ani si!y solidarno4ci ludzkiej; 
uwa-a siebie za materia!, który kto4 inny powinien doskonali6 i ura-
bia6 w ró-ne formy. Obywatele takiego spo!ecze5stwa przy ka-dym 
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niedomaga niu spo!ecznym oczekuj. wi&c tylko reformy od pa5stwa 
albo pomocy od filantropów. Ca!a ich m.dro46 polityczna zawiera 
si& w pro4bach i -.daniach reform: „zróbcie z nas to lub owo; zrób-
cie z nas spo!ecze5stwo konstytucyjne, demokratyczne lub spo!eczno- 

-demokratyczne”; „zreformujcie stosunki w!o4cia5skie lub robotnicze”; 
„zreformujcie szko!y i szpitale”; „ochro5cie przed n&dz. i wyzyskiem”. 
Wszystkie ich idea!y spo!eczne streszczaj. si& w tym tylko, by pa5stwo 
sta!o si& wszechmocn. opatrzno4ci., która ma za nich my4le6 i dzia!a6, 
karmi6, uczy6, uzdrawia6 i chroni6.

Rzecz jasna, -e w takim spo!ecze5stwie wytworzy6 si& mo-e niekiedy 
doskona!a policja [tu w sensie: dyscyplina, organizacja] przemys!u i rol-
nictwa, o4wiaty i zdrowotno4ci, ale nie demokracja. Demokracja bowiem 
wyma ga przede wszystkim silnego poczucia i instynktu samopomocy 
spo!ecznej. Wymaga silnego indywidualizmu cz!owieka, wyro bionej 
potrzeby urz.dzenia swego -ycia wed!ug w!asnych poj&6 i poszanowania 
tej samodzielno4ci u innych. Wymaga zatem roz woju stowarzysze5 we 
wszystkich dziedzinach gospodarstwa spo!ecznego i kultury. Bez tych 
warunków demokracja wytwo rzy6 si& nie mo-e. Je-eli nawet zdarza 
si& tak, -e dzi&ki jakim4 szcz&4liwym okoliczno4ciom lub przewrotom 
historycznym, na ród zacofany w kulturze otrzymuje konstytucj& de-
mokratyczn., przygotowan. w gabinetach dyplomatów i przywódców, 
naten czas zamienia si& ona rych!o w rz.dy urz&dników i przedstawi cieli 
z wyborów, przystosowuje si& do niedojrza!o4ci demokratycznej narodu, 
do jego nieumiej&tno4ci bycia wolnym, tak, -e w rezultacie, pod inn. 
tylko nazw., pozostaj. te same rz.dy i stosunki polityczne, gdy- pozosta! 
ten sam typ cz!owieka i ten sam typ -ycia. Galicja w epoce konstytucyj-
nej jest tego najle pszym przyk!adem.

Tam za4, gdzie wytwarza [si&] owa demokracja samorodna, od do!u 
id.ca, gdzie organizuj. si& instytucje samopomocy, ró- ne stowarzysze-
nia, kooperatywy, zwi.zki, gdzie powstaj. samo dzielne ogniska o4wiaty, 
tam jednocze4nie zachodzi6 musz. i za chodz. istotnie g!&bokie zmiany 
w zwyczajach i w duszach ludz kich, w wychowaniu dzieci, w higienie 
fizycznej i moralnej, w pojmowaniu zada5 -ycia i przyjemno4ci. Przede 
wszystkim, ludzie tworz. wtenczas sami warunki swego bytu; od ich 
zdol no4ci, energii, ofiarno4ci zale-y to wspólne dobro, którego stowa-
rzyszenie poszukuje. W -yciu jednostki zjawiaj. si& cele, któ rych nie 
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by!o; zjawiaj. si& uczucia samodzielnego tworzenia i uczucie solidarno4ci 
ludzkiej. Zanikaj. nie tylko prze-ytki du szy niewolnika, ale i dusza no-
wo-ytnego „geszefciarza”, nie pojmuj.cego zysku bez krzywdy. Powstaj. 
nowe kategorie rozko szy moralnych i towarzyskich, które wypieraj. 
bezmy4ln. nud& zbytków, rozpusty i pija5stwa. S!owem, tworzy si& nowa 
kultura i nowy typ cz!owieka, bez którego nie mo-e by6 ani wolno4ci, 
ani demokracji politycznej.

Cz!onek stowarzysze5 jest to typ, który &ycie tworzy, si!ami swego 
umys!u, charakteru, serca; i to jest obywatel demo kracji. Jednostka 
chodz.ca luzem, jest to bierny pionek w r& kach administracji i przy-
wódców partyjnych, niewolnik warun ków -ycia i typ spo!ecze5stwa 
niewolniczego, który ani do sa morz.du, ani do zrozumienia wolno4ci 
nie dorós!, i który zawsze potrzebowa6 b&dzie, by mu jaka4 obca si!a 
urz.dza!a i reformo wa!a -ycie, pomaga!a i rozkazywa!a.

Dlatego te- pierwszym krokiem na drodze politycznego odrodzenia 
si& jest to wytworzenie samodzielnej kultury naro du, opartej na samo-
pomocy i zrzeszeniach; przemiana sproszko wanego -ycia ludzi na -ycie 
zorganizowane, bij.ce pot&-nym t& tnem w rozmaitych kooperatywach, 
spó!kach i zwi.zkach; przemiana typu niewolniczego cz!owieka na typ 
demokratyczny; przeprowadzenie go przez -yciow. szko!& samorz.du 
i solidar no4ci, któr. stanowi. stowarzyszenia.

77. Formy stowarzysze0 ludowych

Formy stowarzysze5 s. ró-norodne, zale-nie od tego, jacy ludzie i w ja-
kim celu tworz. stowarzyszenia. W obecnym czasie, w krajach zachod-
nioeuropejskich, o rozwini&tej kulturze, nie  ma prawie takich zada5 
spo!ecznych, których by stowarzyszenia nie podj&!y. Rozwijaj. si& one 
w ka-dej sferze stosunków ludzkich, bior. w obron& rozmaite interesy 
ludno4ci, wypieraj.c stopniowo potrzeb& filantropii i opieki spo!ecznej. 
Wsz&dzie te- wyprzedzaj. one reformy dokonywane przez parlamenty 
i toruj. im drog&, zarówno w praktyce wykonania, jak i w rozbu dzeniu 
4wiadomo4ci spo!ecznej.
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Jedyne przeszkody, jakie stowarzyszenia spotykaj. zwy kle w swym 
rozwoju, pochodz. od prawodawstwa pa5stwowego. Prawodawstwo, nie 
posiadaj.c gotowych wzorów, które by odpowiada!y nowopowstaj.cym 
stowarzyszeniom i instytucjom, narzuca im zwykle ustawy lub przepisy 
dawne, które kr&puj. mocno ich dzia!alno46, a cz&sto nawet tamuj. ich 
powstawanie przez zbyteczn. i uci.-liw. formalistyk&. W innych znowu 
razach wzbrania zasadniczo tworzenia stowarzysze5, jak to uczy ni!o 
np. prawo rewolucji francuskiej "*#" r., wskutek którego zwi.zki zawo-
dowe robotników i inne nie mog!y rozwija6 si& swobodnie we Francji, a- 
dopóki zakaz ten nie zosta! formalnie zniesiony w "33% r.

Poniewa- prawodawstwo nigdy nie mo-e przewidzie6, jakie nowe 
typy stowarzysze5 i instytucji mog. zjawia6 si& w przysz!o4ci, a tym 
bardziej nie mo-e z góry okre4li6 i sformu !owa6 rozmaitych ich potrzeb 
i interesów, przeto wymagania polityki wolno4ciowej, dbaj.cej o rozwój 
stowarzysze5, powinny i46 zawsze w tym kierunku, aby prawodawstwo 
pa5stwowe, przyznaj.c stowarzyszeniom zasadnicz. wolno46 powstawa-
nia, wtr.ca!o si& jak najmniej do ich organizacji i statutów.

Przejrzyjmy teraz w ogólnych zarysach rozmaite typy wa-niejszych 
stowarzysze5 ludowych, jakie istniej. i rozwijaj. si& w cywilizowanych 
krajach Zachodu.
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3 Rozwini&cie pierwszych trzech punktów jest identyczne, jak fragmenty rozdzia-
!u U tekstu Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracuj$cego, zamieszczonego 
w niniejszej ksi.-ce. Abramowski kolejno omawia w nim zwi.zki zawodowe robot-
ników i zwi.zki robotników rolnych (podrozdzia! ") oraz stowarzyszenia wytwórcze 
robotników przemys!owych (podrozdzia! $). Z tego wzgl&du, podobnie jak redaktor 
czterotomowej edycji Pism Abramowskiego, opublikowanych pierwotnie w roku "#$%, 
zdecydowali4my si& nie powiela6 w jednej ksi.-ce stosunkowo obszernych identycznych 
fragmentów. W niniejszym tek4cie pozostawiamy rozwini&cie punktu czwartego, czyli 
opis stowarzysze5 rolniczych (spó!ek w!o4cia5skich), gdy- ró-ni si& on od zawartego 
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Wr&cz odmienny los, ni- stowarzysze5 wytwórczych przemys!owych, 
spotka! stowarzyszenia rolników. Wykaza!y one ogromn. si!& rozwo-
jow., zdolno46 do naturalnego zrzeszania si& i doskonalenia, i dzi4 ju- 
dokona!y prawdziwego przewrotu w stosunkach rolniczych i w!o4cia5-
skich. Celem tych stowarzy sze5 jest zrzeszenie ma!ych posiadaczy rol-
nych dla udoskonalenia swoich gospodarstw i dla podj&cia wspólnymi 
si!ami rozma itych zada5 -ycia, wobec których jednostka, sama sobie 
pozostawiona, jest bezsilna.

Przede wszystkim tworz. one spó!ki dla wspólnego nabywania 
nawozów sztucznych, nasion i narz#dzi rolniczych. Poje dynczy w!o-
4cianin ma!orolny nie mo-e z tych rzeczy korzysta6, gdy- sprowa-
dzenie ma!ej ilo4ci nawozu lub nasion kosztowa!o by go zbyt drogo, 
pod wzgl&dem za4 gatunku mogliby go !atwo oszuka6; co si& tyczy 
narz&dzi rolniczych, to wielu z nich nie mo -e wcale nabywa6 z powodu 
wygórowanej ceny. Wszystkie te trudno4ci usuwa spó!ka. Sprowadza 
ona dla swoich cz!onków zbiorowo nawozy i nasiona, wskutek czego 
koszt nabycia obni-a si& znacznie dla ka-dego gospodarza, a przy tym 
dostaje on je w dobrym gatunku, nie fa!szowane, gdy- spó!ka, przez 
ludzi obeznanych z tym fachowo, kontroluje nabywany nawóz i ziar na. 
Dro-sze narz&dzia rolnicze, jak siewniki, m!ocarnie itp., spó!ka naby-
wa za sk!adkowe pieni.dze jako wspóln. w!asno46 wszystkich cz!on-
ków, z której oni kolejno lub razem korzystaj.; wspólna m!ocarnia 
m!óci wszystkim zbo-e, wspólny siewnik obsiewa grunta wszystkich, 
jak gdyby to by!o jedno wielkie gospodarstwo. Tym sposobem ma!e 
gospodarstwa w!o4cia5skie mog. na równi z wielkimi gospodarstwami 
bogatych w!a4cicieli korzysta6 z wszystkich ulepsze5 i wynalazków 
rolnych, mog. podnosi6 wydajno46 ziemi, udoskonala6 gatunki zbo-
-a i oszcz&dza6 prac& ludzk.. Jest to pierwszy krok do zamieniania 
ma!ych, rozproszonych i niedo!&-nych gospodarstw w!o4cia5skich na 
wielkie zrzeszenie gospodarstw, nie ust&puj.ce w niczym wzo rowym 
bogatym fermom. Nawet kiedy spó!ka w!o4cia5ska ogranicza si& tylko 

w Kooperatywie jako sprawie wyzwolenia ludu pracuj$cego podrozdzia!u zatytu!owanego 
Kooperatywy rolne, zamieszczonego w rozdz. U tamtego tekstu. W dalszej cz&4ci tekstu 
autor omawia jeszcze inne typy form kooperacji, nadaj.c im numeracj& ci.g!., czyli od 
nr < wzwy- (przyp. redaktora ksi.-ki).



$"'

do wspólnego zakupu nawozów, nasion i na rz&dzi, dobrobyt ludno-
4ci w!o4cia5skiej podnosi si& znacznie; podnosi si& kultura i warto46 
ziemi, a zarazem znaczenie spo !eczne i narodowe w!o4cian, którzy 
z gromady lu,nych jedno stek przeobra-aj. si& w zorganizowan. si!& 
ekonomiczn..

Ale spó!ka nie poprzestaje na tym. Oprócz wspólnego zakupu orga-
nizuje ona tak-e wspóln" sprzeda- rozmaitych pro duktów gospodarstwa 
w!o4cia5skiego: jaj, mas!a, sera, w&dlin, owoców, jarzyn. Po miastach 
i za granic. kraju wyszukuje ona hurtowych nabywców, z którymi uma-
wia si& o cen& i ilo46 do stawy, wykluczaj.c po4rednictwo drobnych han-
dlarzy. Zyski, które mieli rozmaici kupcy, nabywaj.cy po miasteczkach 
i tar gach produkty wiejskie po cenach, jakie sami narzucali, korzystaj.c 
z niezaradno4ci w!o4cianina, przechodz. teraz do r.k w!o4cia5skich; 
spó!ka sprzedaje po lepszych cenach, ma sta!y zbyt na produkty i ma po-
wag& [renom&] wobec nabywców, którym gwarantuje dostaw& sumienn. 
i produkty dobrego gatunku.

A-eby zobowi.zaniom tym uczyni6 zado46, spó!ka musi rozci.gn.6 
nadzór i opiek& nad pojedynczymi gospodarstwami w!o4cia5skimi; musi 
dba6 o to, -eby sady owocowe i uprawa jarzyn by!y umiej&tnie prowadzo-
ne, a-eby chów drobiu, hodo wla trzody chlewnej i byd!a dawa!y dobre 
rezultaty. W tym celu utrzymuje wspólnych swoich instruktorów, któ-
rzy obje-d-aj. gospodarstwa w!o4cia5skie i daj. wskazówki, jak nale-y 
po st&powa6 w ka-dej ga!&zi gospodarstwa; dostarcza swoim cz!on kom 
lepsze gatunki szczepów i nasion; udoskonala pasz&, karmienie byd!a 
i trzody; utrzymuje wspólne buhaje wyborowe dla poprawienia rasy 
krów. Gospodarstwa w!o4cia5skie zrzeszaj. si& przeto ze sob. jeszcze 
silniej, prowadz. hodowl& i upraw& wed!ug wspólnie obmy4lanych pla-
nów, dla hurtowej sprzeda-y swoich p!odów; maj. zatem te wszystkie 
korzy4ci, jakie dotychczas by!y wy!.cznym przywilejem wielkich dóbr 
i folwarków.

Sprzeda- wspólna poci.gn&!a za sob. tak-e i wspóln" produkcj#. 
Mianowicie mas!o, sery, konserwy owocowe, w&dliny, aby mog!y by6 
sprzedawane hurtowo w oznaczanych termi nach i dobrym gatunku, 
musia!y by6 wyrabiane w zak!adach na wielk. skal& urz.dzonych, 
prowadzonych umiej&tnie, z zastosowaniem ró-nych ulepsze5 i wy-
nalazków technicznych. Powsta!y wi&c liczne ma4larnie i serowarnie, 
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fabryki konserw owocowych i innych, b&d.ce w!asno4ci. spó!ek w!o-
4cia5skich, z których zyski rozdzielaj. si& pomi&dzy cz!onków, wed!ug 
ilo4ci dostarczo nego przez nich mleka lub owoców do fabryki, cz&-
4ciowo za4 zachowane zostaj. jako kapita! wspólny spó!ki, który s!u-y 
do rozszerzenia jej dzia!alno4ci i na inne potrzeby ogólnego dobra. 
W ostatnich czasach spó!ki w!o4cia5skie przyst.pi!y tak-e do wspólnej 
sprzeda-y zbo-a, a-eby uwolni6 w!o4cian od wyzysku kupców, a nawet 
zacz&!y stawia6 w!asne m!yny i piekarnie. Te ostatnie s. szczególnie 
rozpowszechnione we Francji.

Oprócz tych zada5 ekonomicznych, spó!ki jako organizacje w!o-
4cia5stwa wzi&!y na siebie tak-e trosk& o potrzeby kulturalne ludu, za-
j&!y si& rozwojem o4wiaty, solidarno4ci i bezpie cze5stwa; stan&!y tak-e 
na stra-y interesów w!o4cia5skich wobec prawodawstwa pa5stwowego. 
W zakresie szko!y ludowej one pierwsze rozwin&!y na szerok. skal& typ 
szko$y wolnej, która !.czy w sobie wykszta!cenie ogólne z wykszta!ce-
niem fachowym rolniczym, zarówno dla ch!opców, jak i dla dziewcz.t; 
rozbudzi!y przez to w4ród ludno4ci w!o4cia5skiej zami!owanie do nauki 
i zrozumienie jej potrzeby, jako wiedzy -ywej, opartej nie tylko na ucze-
niu z ksi.-ek, lecz tak-e na do4wiadczeniu i obserwacji w!asnej. Oprócz 
tego zwi.zki spó!ek w!o4cia5skich wydaj. ró-ne pisma, broszury i ksi.--
ki, które popularyzuj. wiedz& rolnicz.; zak!adaj. pola do4wiadczalne 
i fermy wzorowe, gdzie mo-na wypróbowa6 hodowl& nowych gatun-
ków ro4lin i nowe sposoby uprawy ziemi; urz.dzaj. w&drowne wyk!ady 
rolnictwa i innych przedmiotów wa-nych dla ludno4ci w!o4cia5skiej; 
organizuj. wystawy rolne i konkursy.

W zakresie kultury -ycia rozwin&!y one ca!y szereg wa-nych insty-
tucji, które podnios!y bezpiecze5stwo i moralno46 cz!owieka. Przede 
wszystkim zaprowadzi!y po wsiach zwyczaj pomocy wzajemnej; w razie 
choroby lub kl&ski, która dotkn&!a jego gospodarstwo, w!o4cianin nie 
jest pozostawiony sam sobie; spó!ka podejmuje bezp!atnie wykonanie 
za niego robót gospodarskich, je-eli jest chory; po-ycza mu inwentarz, 
ziarna, pasz&, je-eli jaka4 kl&ska zniszczy!a mu dobytek. Oprócz tego 
zorgani zowano kursy 4 pomocy wzajemnej, które wydaj. potrzebuj.-
cym zapomog& w pieni.dzach lub w naturze i op!acaj. pomoc lekar sk.. 

4 Tak w oryginale – prawdopodobnie powinno by6 „kasy” (przyp. redaktora ksi.-ki).
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Ja!mu-na zosta!a zast.piona przez solidarn. pomoc s.sia dów, z której 
ka-dy jednakowo korzysta w razie potrzeby. Zacz&to tak-e organizowa6 
wzajemne ubezpieczenie byd!a i zbo-a, wynagradzaj.c straty poniesione 
wskutek pomoru, gradu lub ognia z funduszów gromadzonych na to 
wspólnymi sk!adkami przez ca!e zwi.zki spó!ek.

Inny jeszcze wa-ny zwyczaj, który spó!ki rolnicze szerz. mi&dzy 
ludno4ci. w!o4cia5sk., jest to rozstrzyganie swych spo rów przez s"dy 
polubowne; ma to znaczenie ekonomiczne i mo ralne; ekonomiczne – 
poniewa- s.dy polubowne rozstrzygaj. spory bez -adnych kosztów, !a-
two i szybko, procesowanie si& za4 w s.dach pa5stwowych i u-ywanie 
pomocy adwokatów p!a tnych nara-a zwykle obie strony na du-e koszta, 
rujnuj.c cz&sto zupe!nie ludzi niezamo-nych. Znaczenie moralne pole-
ga na tym, -e spór w s.dzie polubownym rozstrzygaj. ludzie wybrani 
przez obie strony, na mocy zaufania do nich, rozstrzygaj. nie wed!ug 
martwej litery prawa, lecz wed!ug sumienia i sprawiedliwo4ci tak, aby 
-adna ze stron spieraj.cych si& nie zosta!a pokrzywdzona i zrujnowana. 
W s.dzie polubownym nie ma przymusu, a jest tylko wyja4nienie sporu, 
doprowadzaj.ce do obopólnej zgody; nie pozostaje po nim krzywda 
i nienawi46.

Jak widzimy zatem, spó!ki w!o4cia5skie dokonuj. g!&bokich prze-
mian w -yciu ludu wiejskiego. Sprawa drobnej w!asno4ci ch!opskiej, 
jej niedomagania ekonomicznego wobec wielkiej produkcji kapitali-
stycznej, jej n&dzy i niezdolno4ci do po st&pu, znalaz!a w spó!kach w!o-
4cia5skich swoje rozstrzygni&cie. Do niedawna jeszcze reformatorzy 
spo!eczni nie widzieli dla niej innego wyj4cia jak tylko zniszczenie jej: 
upa5stwowienie ziemi i stworzenie na gruzach ch!opskiej gospodarki 
wielkich folwarków, zarz.dzanych przez pa5stwo. Spó!ki w!o4cia5skie 
postawi!y ca!. spraw& inaczej: nie niszcz.c samodzielno4ci ma !ych go-
spodarstw, po!.czy!y je w dobrowolne zrzeszenia gospo darskie, da!y 
im przez to te same si!y ekonomiczne, jakie posia daj. wielkie folwarki, 
da!y im kultur& i wiedz&, uzdolni!y do wszelkiego rozwoju i post&pu. 
Dowiod!y one, -e d,wigni&cie uprawy ziemi, rozszerzenie gospodarki 
umiej&tnej, zorganizowa nie wspólnej produkcji i handlu, ubezpieczenie 
od wypadków, mog. by6 dokonane przez dobrowolne stowarzyszenia 
w!o4cia5skie, bez upa5stwowienia ziemi i bez wmieszania si& pa5stwo-
wego przymusu.
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Odró-ni6 trzeba tutaj dwa typy tych stowarzysze5: jedne wiejskie, tzw. 
kasy RaiReisena, drugie – miejskie, z których korzysta przewa-nie lud-
no46 rzemie4lnicza, tzw. kasy Schul zego Delitsch 5.

a) Kasy wiejskie Rai(eisena oparte s. na zasadzie wzajemnej so-
lidarno4ci i z tej solidarno4ci tylko czerpi. swoje 4rod ki. W!o4cianie, 
którzy potrzebuj. tanich i dogodnych po-yczek dla poprawienia swego 
gospodarstwa, stowarzyszaj. si& i obja wiaj. [deklaruj.], -e s. solidarnie 
odpowiedzialni jedni za drugich. Nic wi&cej; kapita!u nie potrzebuj. 
zbiera6. Po-yczk& dostaje si& wtedy z !atwo4ci., poniewa- za ka-dego 
po-yczaj.cego odpowiada so lidarnie ca!a gromada kilkuset gospodarzy. 
Stowarzyszenie jest po4rednikiem pomi&dzy kapitalist. a po-yczaj.-
cym w!o4ciani nem; wynajduje ono kapita!y na dogodnych warunkach, 
od siebie za4 wypo-ycza cz!onkom. Poniewa- jednak wszyscy cz!on-
kowie s. odpowiedzialni za po-yczk&, stowarzyszenie musi by6 ostro-ne 
w przyjmowaniu cz!onków i musi upewni6 si&, -e wy dawana po-yczka 
nie pójdzie na zatracenie, lecz na pod,wigni&cie [rozwój] gospodarstwa 
tego, który j. bierze; ludzie rozrzutni, leniwi, pijacy, nie mog. nale-e6 do 
stowarzyszenia, gdy- solidarno46 z takimi by!aby straszn. plag.. Rzeczy-
wisto46 wykaza!a, -e zorganizowane w ten sposób por&czenie wzajemne 
zapewnia w!o4cianom !atwy i tani kredyt, a oprócz tego rozwija w nich 
in teres [inicjatyw&] i zrozumienie solidarno4ci, a dla wielu staje si& bod,-
cem do poprawy swego -ycia i do pozbycia si& na!ogów. Stowarzyszenia 
takie licz. si& na tysi.ce w Niemczech, W!oszech, Belgii i Francji.

Oprócz po4rednictwa mi&dzy kapitalistami i w!o4cianami, stowa-
rzyszenie RaiReisena jest tak-e kas. oszcz&dno4ci dla w!o4cian. W!o-
4cianie zamiast sk!ada6 swe oszcz&dno4ci w ka sach gminnych i rz.do-
wych, sk!adaj. je do kasy swego stowa rzyszenia na umówiony procent. 

5 Tak w oryginale – powinno by6: Schulzego z Delitzsch. Chodzi o pochodz.cego 
z Saksonii Franza Hermanna Schulze ("3)3–"33'), zwanego od miejsca urodzenia 
Schulzem z Delitzsch. W "3<) r. w Eilenburgu oraz w swej rodzinnej miejscowo4ci 
za!o-y! pierwsze kasy kredytowe, które zapocz.tkowa!y dynamiczny ruch spó!dzielczy 
w tej dziedzinie. Poniewa- w dalszej cz&4ci tekstu Abramowski stosowa! jeszcze inn. 
nieprawid!ow. form& pisowni nazwiska Schulzego, poprawiam je ka-dorazowo (przyp. 
redaktora ksi.-ki).
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Z oszcz&dno4ci tych gromadz. si& du-e kapita!y, z których stowarzy-
szenie wydaje po-yczki potrzebuj.cym cz!onkom, zawsze na zasadzie 
wzajemnego por&czenia wszystkich. Po-yczki te wydawane bywaj. na 
d!u-szy czas, na lat < i "), co dla w!o4cian jest konieczne, i mog. by6 
sp!acane cz&4ciami a- do ko5ca terminu. Tym sposobem jedno i to 
samo stowarzyszenie oddaje swym cz!onkom us!ug&: przechowuje ich 
oszcz&dno4ci, wyp!acaj.c procenty i udziela tanich i dogodnych po-y-
czek w razie potrzeby.

Kasa tego typu nie mo-e obejmowa6 wielkich przestrzeni kraju; dzia-
!a ona zwykle w granicach jednej parafii lub gminy tak, i- ka-da parafia 
lub gmina ma swoj. kas& oddzieln.. Wyni ka to st.d, -e poniewa- kasa 
oparta jest na zasadzie wzajemnej por&ki, cz!onkowie jej musz. zna6 
si& dobrze nawzajem. W ta kich warunkach zarz.d kasy nie wymaga 
szczególniejszej umie j&tno4ci ani te- nie poch!ania wiele czasu, sami te- 
w!o4cianie zajmuj. si& prowadzeniem administracji, wybieraj.c spo4ród 
siebie odpowiednich do tego ludzi, którzy pe!ni. obowi.zki nie pobie-
raj.c za to wynagrodzenia.

Stowarzyszenia wzajemnego kredytu oswobodzi!y w!o4cian z r.k 
lichwy; da!y im mo-no46 ulepszenia swoich gospo darstw i ratowania 
si& w biedzie. Tam, gdzie one s. rozwini&te, w!o4cianie nie potrzebu-
j. ju- rachowa6 ani na filantropi& bogatych ludzi, ani na pomoc pa5-
stwa. Si!. w!asnej solidarno4ci ma j. zapewnion. pomoc i zapewnion. 
samodzielno46.

b) Kasy Schulzego z Delitzsch, czyli banki ludowe, istniej. w4ród 
ludno4ci rzemie4lniczej miejskiej, a celem g!ównym tych stowarzysze5 
jest wspomaganie drobnego rzemie4lnika za pomoc. u!atwionego kre-
dytu. Podstaw. ich nie mo-e by6, jak na wsi, wzajemne solidarne po-
r&czenie, poniewa- ludno46 miast jest zbyt liczna, rozmaita i zmienna; 
wszyscy nie mog. zna6 si& pomi&dzy sob. i nie mog. opiera6 por&czenia 
swego na w!asno 4ci tak niepewnej, jak. jest ma!y warsztat rzemie4lniczy 
lub sklepik drobnego kupca. St.d te- stowarzyszenia tego typu opieraj. 
si& na udzia!ach pieni&-nych; ka-dy cz!onek musi za p!aci6 jednorazow. 
wk!adk& wpisowego (wynosz.c. zwykle oko!o $,< fr.), a prócz tego z!o-y6 
do kasy stowarzyszenia oko!o "$< fr. udzia!u, któr. to sum& mo-e wnosi6 
drobnymi sk!adkami miesi&cznymi. Udzia! z!o-ony w kasie pozostaje 
w!asno4ci. osobist. cz!onka; przy wyst.pieniu ze spó!ki otrzymuje on 
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t& sum& z powrotem, przez ca!y za4 czas pobiera od niej pewien pro-
cent. Wpisowe za4 pozostaje w!asno4ci. stowarzyszenia. Z wpisowe go 
i udzia!ów cz!onków, jako te- z oszcz&dno4ci sk!adanych w kasie stowa-
rzyszenia, powstaje kapita!, z którego stowarzyszenie wydaje po-yczki 
swoim cz!onkom, zwykle tylko krótko terminowe, od ' do ( miesi&cy. 
Za wydawane po-yczki kasa po biera 3 procent, sama za4 p!aci od pie-
ni&dzy do niej sk!adanych < procent. Zyskiem, który st.d powstaje, 
stowarzyszenie rozporz.dza w ta ki sposób, -e cz&46 jego zachowuje jako 
kapita! zapasowy wspól nej kasy, reszt& za4 dzieli pomi&dzy cz!onków, 
proporcjonalnie do wielko4ci po-yczek 6. Kas. zarz.dza prezes, skarb-
nik, kontro ler i kilku !awników, wybieranych na jeden rok przez ogólne 
zgromadzenie cz!onków. Ogólne zgromadzenie zbiera si& kilka razy do 
roku dla sprawdzenia rachunków i dla uchwalenia ró-nych postanowie5, 
które maj. obowi.zywa6 stowarzyszenie.

Stowarzyszenia tego typu, ogromnie rozpowszechnione w Niemczech 
po wszystkich miastach i miasteczkach, przynosz. wielk. korzy46 lud-
no4ci rzemie4lniczej. Ratuj. one niejednego od bankructwa, daj. mo--
no46 rzemie4lnikom udoskonala6 swoje warsztaty, kupowa6 do spó!ki 
materia! i narz&dzia, nawi.zywa6 stosunki handlowe dla zbytu swoich 
produktów.

Oba te typy stowarzysze5 wzajemnego kredytu – wiejskie i miejskie – 
s. dlatego szczególnie wa-ne, -e drobne oszcz&dno4ci ludu, wynosz.ce 
w masie setki milionów, gromadz" si# w r# kach samego ludu, w kasach 
jego w!asnych stowarzysze5, którymi on sam rozporz.dza i które sam 
kontroluje, zamiast tego, by mia!y skupia6 si& w bankach kapitalistów 
i kasach rz.dowych, przynosz.c komu innemu zyski. W stowarzysze-
niach kre dytowych zyski te mog. kapitalizowa6 si& jako fundusz wspól-
ny, b&d.cy w rozporz.dzeniu ludu i mog.cy by6 u-ywanym na rozmaite 
cele spo!ecznego dobra.

6 Nie jest do stwierdzenie precyzyjne. W bankach ludowych (towarzystwach zalicz-
kowych) systemu Schulzego, cz&46 zysku dzielono mi&dzy cz!onków wedle rozmaitych 
zasad – b.d, to proporcjonalnie do wysoko4ci wk!adów oszcz&dno4ciowych, b.d, 
w zale-no4ci od wielko4ci po-yczek, b.d, te- stosownie do ilo4ci posiadanych udzia!ów 
(w tych inicjatywach, które dopuszcza!y posiadanie wi&cej ni- jednego). System ten by! 
bardzo zró-nicowany, a próby jego unormowania ko5czy!y si& z wielu wzgl&dów jedynie 
po!owicznymi sukcesami (przyp. redaktora ksi.-ki). 
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Celem tych stowarzysze5 jest powszechnie zorganizowa na, dla ka-dego 
bez wyj.tku pomoc w chorobie i innych wypad kach nieszcz&4liwych 
-ycia oraz zabezpieczenie staro4ci. Wy chodz. one z tego za!o-enia, -e 
cz!owiek nie mo-e -y6 osamot niony, -e potrzebuje pomocy innych, tak 
samo jak inni potrze buj. jego, a st.d wynika powszechny obowi.zek 
wzajemno4ci ludzkiej. Stowarzysza6 si& jednak wtedy dopiero, gdy zjawia 
si& potrzeba pomocy, w chwili samego nieszcz&4cia, nie przynios!oby 
wielkich korzy4ci; nale-y przewidywa6 t& potrzeb& zawczasu, umo-liwi6 
pomoc wzajemn. przez organizacje, trwa!., umiej&tn. i zasobn.. Trzeba 
tak-e przyzwyczaja6 si& do wzajemno4ci od dzieci5stwa, rozwin.6 t& naj-
pierwsz. cnot& ludzk. w okresie wczesnej m!odo4ci, gdy- ludzie wycho-
wani w samolubstwie nie zawsze potrafi. wykona6 zadanie braterstwa 
ludzkiego, gdy warunki -ycia wymaga6 od nich tego b&d..

Pomoc wzajemna zorganizowana jest to zapewnienie dla ka-dego 
niezb&dnych 4rodków, szczególnie w chorobie i staro 4ci, kosztem nie-
znacznych ofiar ze strony wszystkich. Z ma!ych wk!adek jednorazowych 
i miesi&cznych, zbieranych ca!ymi la tami przez tysi.ce ludzi, i procen-
tuj.cych, tworz. si& kapita!y ogromne, na podstawie których daje si& 
zorganizowa6 opieka lekarska i higieniczna dla chorych, opieka wycho-
wawcza nad dzie6mi osieroconymi, renta wyp!acana w staro4ci. S!usznie 
te- stowarzyszenia tego typu nazywaj. si& w Anglii stowarzyszeniami 
przyja)ni.

Tam, gdzie s. rozwini&te szkolne stowarzyszenia wzajemno4ci (jak np. 
we Francji, gdzie jest "' tysi&cy tych stowarzy sze5, grupuj.cych w sobie 
milion dzieci), tam zorganizowana po moc wzajemna ogarnia ca!e -ycie 
cz!owieka. Dziecko, zapisane do wzajemno4ci szkolnej p!aci ") centy-
mów wpisowego, nast&pnie za4 ka-dego tygodnia sk!ada na r&ce nauczy-
ciela ") centymów sk!adki. Suma ta zostaje podzielona w taki sposób, 
-e < centymów idzie do wspólnego kapita!u stowarzyszenia, z którego 
wydawane s. zapomogi w razie choroby i wypadków, drugie za4 < cen-
tymów zapisuje si& na rachunek osobisty p!ac.cego jako zabezpieczenie 
staro%ci. Dziecko otrzymuje dwie ksi.-eczki, do których zapisuj. si& 
wszystkie sk!adane przez nie sumy, w jed nej – sumy przeznaczone na po-
moc wspóln., w drugiej – na osobiste zabezpieczenie staro4ci. Przyjmuje 
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si& tak-e wszystkie datki powy-ej sk!adki tygodniowej, oszcz&dno4ci 
i ofiary. Obo wi.zkowo jednak musi znale,6 si& zapisanych w ka-dej 
z ksi. -eczek cz!onka po $ fr. () centymów rocznie, tj. ca!a suma sk!a dek 
tygodniowych. Niektóre z tych stowarzysze5 oprócz ogólnej kasy pomo-
cy tworz. jeszcze specjalne kasy na koszta nauki rze mios! dla niezamo--
nych uczniów lub na koszta wy-szego kszta!cenia si&. W razie choroby 
dziecko otrzymuje codziennie <) ct. zapomogi w pierwszym miesi.cu, 
w drugim za4 i trzecim – od "< do $< centymów, wyp!acanych mu ze 
wspólnej kasy pomocy. Pieni.dze tej kasy, zarówno jak i kasy ubezpiecze-
nia, sk!adane s. w bankach lub kasach pa5stwowych, na procent z!o-ony 
i dope!niane s. zwykle przez subwencje ze strony pa5stwa.

Dalszym ci.giem wzajemno4ci szkolnej staje si& stowarzyszenie lu-
dowe pomocy wzajemnej, dost&pne dla wszystkich bez wyj.tku, i tak 
samo gromadz.ce z ma!ych wk!adek fundusz wspólny. Oprócz pomocy 
w chorobie, stowarzyszenie to organi zuje tak-e pomoc w bezrobociu, 
ubezpieczenie od wypadków i wyposa&anie dzieci. Przelewanie sta!ych 
sum do kasy zabez pieczenia staro4ci, rozpocz&te w wieku dzieci&ctwa, 
odbywa si& dalej; sk!adki jednak i wpisowe podnosz. si& stopniowo, 
w miar& lat cz!onka. Renta, otrzymywana na staro46, wynosi w <). roku 
-ycia "") fr., w (). – $() fr., w (<. – %'3 fr., je-eli cz!onek p!aci do kasy 
pocz.wszy od wczesnego dzieci5stwa, od trzeciego roku -ycia; zmniej-
sza si& stopniowo w miar& pó,niejszego zapisywania si&. O zakresie tej 
pomocy s.dzi6 mo-na z na st&puj.cych cyfr, dotycz.cych stowarzysze5 
wzajemno4ci we Francji: w roku "3#3 liczy!y one " ()) ))) cz!onków, 
w tym *)) tysi&cy robotników przemys!owych, <)) tysi&cy urz&dni-
ków, $)) tysi&cy z inteligencji i klas wy-szych. W roku "3#< wyp!aci!y 
one "$ milionów franków zapomogi dla chorych, w tym ' miliony 
na op!acenie lekarzy, ' mln na 4rodki apteczne, ( mln na utrzymanie 
dzienne chorych. Na zabezpieczenie staro4ci swoich cz!onków posiada!y 
one w roku "3() – % miliony kapita!u, w roku "33) – '3 milionów, 
w roku "3#< – przesz!o ""< milionów. W ten sposób klasy ludowe 
same rozstrzygn&!y zagadnie nie ubezpieczenia -ycia, nie czekaj.c, a- 
jaka4 przysz!a w!adza pa5stwowa zorganizuje dla nich t& pomoc. Rz.d 
francuski po czuwa si& wprawdzie do obowi.zku zasilania corocznie 
pewn. sum. kasy wzajemno4ci, i suma ta wynosi do46 powa-n. cz&46 
rocznego dochodu stowarzyszenia, ca!a jednak organizacja, ini cjatywa 
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i powodzenie tych kas znajduj. si& wy!.cznie w r&kach samego ludu i s. 
jego w!asnym dzie!em.

W ostatnich czasach stowarzyszenia pomocy wzajemnej wesz!y na 
drog& nowej dzia!alno4ci; mianowicie d.-. one do wytworzenia po-
wszechnego zwi.zku pomi&dzy sob. i do uj&cia w swe r&ce higieny 
spo$ecznej, mianowicie walki z gru,lic., wal ki z pija5stwem i opieki nad 
zdrowotno4ci. dzieci. W tym celu zak!adaj. w!asne domy zdrowia, szpi-
tale, ochrony i kolonie let nie; to wszystko, co dotychczas spe!nia!a tylko 
dobroczynno46 filantropów lub pa5stwa, zaczyna teraz przechodzi6 do 
stowa rzysze5 ludowych, i zamiast wyczekiwa6 ja!mu-ny, cz!onek tych 
stowarzysze5 ma zapewnion. pomoc w ka-dym nieszcz&4ciu, opiek& 
lekarsk. w chorobie, miejsce we w!asnej lecznicy. W ten sposób rozszerza 
si& nie tylko dobrobyt -ycia i zdrowia, ale i sa modzielno46 obywatelska.

*. 0KBME8@A0@D2/E 1G?BM9E2D

Celem ich jest budowanie tanich, !adnych i zdrowych domów dla ludno-
4ci robotniczej, a co najwa-niejsze, domów, które nie s. w!asno4ci. kapi-
talistów, ci.gn.cych z nich zyski, lecz w!asno4ci. stowarzysze5 albo te- 
samych mieszka5ców. Stowa rzyszenia te s. ogromnie rozpowszechnione 
w Anglii i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie zdo!a!y dotychczas 
zbudo wa6 '"< tysi&cy domów. Nale-. do nich nie tylko ci, którzy sa mi 
zamierzaj. korzysta6 z domów, lecz wszelkiego rodzaju lu dzie; kasa bo-
wiem tych stowarzysze5 funkcjonuje jako kasa oszcz&dno4ci, przyjmuje 
wszelkiego rodzaju wk!ady, p!aci za nie procenty wy-sze, ni- zwyczajna 
kasa oszcz&dno4ci, a z nagromadzonych w ten sposób kapita!ów stawia 
domy. Zasada wspólno4ci, kooperatyzm, jest tu rozmaicie stosowana. 
Bywa, -e sto warzyszenie samo buduje domy, zachowuje je na swoj. w!a-
sno46 i tylko odnajmuje swoim cz!onkom. W tym razie albo naznacza 
ono komorne, mo-liwie niskie, aby tylko pokry6 koszta budowy i procen-
ty od po-yczek, albo te- utrzymuje komorne na stopie zwyk!ej, dochód 
za4 z kamienicy dzieli pomi&dzy lokatorów w stosunku do p!aconej przez 
nich ceny mieszka5.

Inne znowu stowarzyszenia same buduj. domy, lecz oddaj. je na 
w!asno46 lokatorom, swoim cz!onkom, za pomoc. u!atwio nego systemu 
sp!acania rocznymi ratami. Albo te-, same nawet nie zajmuj. si& budow., 
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a tylko dostarczaj. swym cz!onkom ka pita!u potrzebnego na postawie-
nie domu. W tym razie s. to w!a4ciwie stowarzyszenia po-yczkowo-osz-
cz&dno4ciowe, które wypo-yczaj. specjalnie na budow& domów; znaczna 
cz&46 ich cz!onków nie ma wcale zamiaru stawa6 si& w!a4cicielami tych 
domów, a tylko umieszcza swoje oszcz&dno4ci w kasie stowa rzyszenia. 
Tym sposobem oszcz&dno4ci jednych pozwalaj. dru gim budowa6 sobie 
w!asne domy, wspólne dla kilku rodzin lub pojedyncze dla jednej rodziny, 
na warunkach !atwych, przyst&p nych dla ludzi pracuj.cych.

3. 0KBME8@A0@D2/E 07BVAMJ@D […] *

2BKE D?AKB80CE: Tekst Stowarzyszenia i ich rola nie ukaza! si& za -ycia Abramow-
skiego. Znaleziono go w postaci r&kopisu po 4mierci autora i w!.czono do edycji jego 
Pism, opatruj.c tytu!em adekwatnym do tre4ci. Tekst zamieszczony w niniejszym tomie 
bazuje na wersji z czterotomowej edycji Pism Edwarda Abramowskiego z roku )*+,.

7 Cz&46 po4wi&cona tej tematyce ponownie jest identyczna, jak fragmenty zamiesz-
czonej w niniejszej ksi.-ce rozprawy Abramowskiego Kooperatywa jako sprawa wyzwo-
lenia ludu pracuj$cego (chodzi o jej rozdzia!y /–/U, z których Abramowski wybra! do 
tego tekstu znaczne ust&py). Z tego wzgl&du, podobnie jak redaktor czterotomowych 
Pism Abramowskiego z roku "#$%, nie zamieszczamy owego fragmentu, nie chc.c 
dublowa6 w jednej ksi.-ce dwóch obszernych, jednakowo brzmi.cych fragmentów 
(przyp. redaktora ksi.-ki).
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O znaczeniu 
stowarzysze0

".  Stowarzyszenia tworz. kultur# demokratyczn.. Kultura demokratycz-
na to znaczy, -e ludzie sami tworz. swoje -ycie. :ycie przez to staje 
si& wszechstronne, wolne, zdrowe. Gdzie nie ma stowarzysze5, tam 
nie ma demokratyzacji istotnej [faktycznej], nie ma wolnych ludzi 
i wolnego spo!ecze5stwa.

$.  Stowarzyszenia s. si!. polityczn" ludu, jedyn. si!., któ r. lud mo-e 
przeciwstawi6 biurokracji – nie da6 si&. Strzeg. one lepiej jego wolno-
4ci, ni- konstytucje, gdy- stanowi. o -ywo tno4ci narodu, o jego si!ach 
wewn&trznych. Mno-. jego zasob no46, bogactwo, o4wiat&, umiej&t-
no46 organizowania si& w ka- dej sprawie i interesie zbiorowym.

'.  Stowarzyszenie i pa*stwo. Zasadnicza ró-nica: stowarzyszenia s. 
lepiej przystosowane do rozwoju spo!ecznego. Po dejmuj. te same 
zadania co pa5stwo, lecz w duchu wolno 4ciowym.

%.  Z$udzenie wolno%ci – i wolno46 prawdziwa urzeczywistniona w stowarzy-
szeniach. Demokracja pa5stwowa nie mo -e urzeczywistni6 wolno4ci. S. to 
zawsze rz.dy wi&kszo4ci chwilowej, która nie odpowiada nawet wi&kszo4ci 
rzeczywistej. Jak si& tworzy prawo – jak si& wykonuje. St.d -.danie decen-
tralizacji i autonomii. Postulaty te uwzgl&dniaj. ró-nice lo kalne i narodowe, 
nie uwzgl&dniaj. g!&bszych ró-nic ludzkich. Autonomia rasowa, nietery-
torialna, tak-e nie rozwi.zuje kwestii, gdy- stoi na stanowisku przymusu 
rasowego i stwarza in ne rz.dy wi&kszo4ci. Rozstrzyga spraw& stowarzysze-
nie jako dobrowolna organizacja wspólnych potrzeb. St.d te- wytyczn. 
polityki demokratycznej powinno by6 zw&-anie zakresu pa5 stwa.
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<.  Ska&enie socjalizmu przez pa5stwowo46. W polityce spo!ecznej d.-y 
do ograniczenia wolno4ci -ycia – w dziedzinie moralnej wytwarza 
ob!ud& i zanik idea!ów wewn&trznych.

(.  Odrodzenie socjalizmu w demokracji stowarzysze5. One bior. na siebie 
wype!nienie idea!ów sprawiedliwo4ci spo!ecznej, nie gwa!c.c wolno4ci 
cz!owieka. One wprowadzaj. te idea!y w -ycie prywatne, w sumienia 
i tworz. odrodzenie moralne, ucz.c braterstwa i wolno4ci twórczej. Trzy 
g!ówne typy stowa rzysze5, tworz.cych kolektywizm.

*.  Wytyczne polityki dzisiejszej: ". Walka o konstytucj& demokratyczn. nie 
wystarcza – obok niej odbywa6 si& musi praca twórcza oko$o stworzenia 
demokracji istotnej, zagarni& cie przez lud wszelkich spraw -ycia, przepro-
wadzenia ich samo dzielnego w stowarzyszeniach – gdy- w ten tylko sposób 
daje si& zdobytej konstytucji silne podstawy naturalne, biurokracji przeciw-
stawia si& si!& ludu i zdobywa si& wolno46 istotn., której sama konstytucja 
jeszcze nie daje. $. Konstytucja auto nomiczna jest niezb&dnym warunkiem, 
lecz wobec rz.du zarów no konstytucyjnego, jak i autonomicznego, nale-y 
zaj.6 stanowi sko walki przeciw upa*stwowieniu: jak najmniej pa5stwa, 
wszystko, co si& da, zagarnia6 w stowarzyszenia, kwestie agrar ne, robot-
nicze, o4wiatowe. W ten tylko sposób stworzy6 mo-na Polsk& ludow.. 
S!owem, w polityce: walka o konstytucyjne zabezpieczenie wolno4ci au-
tonomicznych, stowarzyszeniowych, jednostkowych oraz – odbieranie od 
pa5stwa na rzecz stowa rzysze5 coraz dalszych dziedzin -ycia.

+
Pierwsze zadanie. Dla zdobycia konstytucji i autonomii, dla utrzymania 
tego i rozszerzenia, nie wystarcza akcja politycz na – konieczn. jest akcja 
g!&bsza, tworz.ca Polsk& demokra tyczn., tworz.ca instytucje ludowe, kul-
tur& demokratyczn., lu dzi wolnych. Do tego s!u-. stowarzyszenia ludowe. 
Zadaniem ich jest wytworzenie nowego spo!ecze5stwa i nowego cz!owieka.

2BKE D?AKB80CE: Tekst O znaczeniu stowarzysze' nie ukaza! si& za -ycia Abramow-
skiego. Znaleziono go w postaci r&kopisu po 4mierci autora i w!.czono do edycji jego 
Pism, opatruj.c tytu!em adekwatnym do tre4ci. Tekst zamieszczony w niniejszym tomie 
bazuje na wersji z czterotomowej edycji Pism Edwarda Abramowskiego z roku )*+,.
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Zasada respubliki 
kooperatywnej

". Zasada respubliki kooperatywnej.
Stowarzyszenia ludowe – organizacje nie terytorialne, nie przymu sowe, 
zespolenie si& dobrowolne, na mocy wspólnych interesów ludzi maj.cych 
równe prawa, rz.dz.cych i wspó!w!a4cicieli wspólnego dobra.

$. Charakter (forma) respubliki kooperatywnej.
Splot stowarzysze* cz"stkowych, z których ka-de bierze inn. dziedzin& 
interesów. Wynika to z zasady !.czenia si& dobrowolnego, zatem na mocy 
wspólnego interesu; wszyscy ludzie nie maj. jednako wych potrzeb, nie 
mog. wi&c zaspokaja6 wszystkich potrzeb w jednym stowarzyszeniu. 
Ró-nica z pa5stwem, które ogarnia ca!o46 potrzeb cz!o wieka i normuje 
je jednakowo dla wszystkich.

'. Rz.dy w respublice kooperatywnej.
Rz.dy wi&kszo4ci tutaj – wskutek dobrowolno4ci i cz.stkowo4ci sto-
warzysze5 – nie mog. by6 nigdy pogwa!ceniem mniejszo4ci i jednost-
ki, jak w pa5stwie. W!asne istnienie stowarzysze5 wymaga ci.g!ego 
przystosowywania si& do potrzeby wszystkich. W razie konfliktu jest 
!at wo46 za!atwienia sporu przez nowe ugrupowanie si& autonomiczne 
[powo!anie nowego stowarzyszenia]. Terytorialno46 nie stoi tutaj na 
zawadzie. Rz.dy kooperatystyczne s. istotnym wykonywaniem woli 
wszystkich, woli powszechnej, nie domniemanej, lecz realnej, w jakim4 
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poszczególnym interesie uciele4 nionej, zgodnie z zasad. kooperatyzmu 
jako po!.czenia si& jednolit. potrzeb..

%. Prawo respubliki kooperatywnej.
Prawo bez przymusu, !atwo zmienne i wzgl&dne. Respublika nie zna 
prawa narzuconego wbrew czyim4 poj&ciom. Prawo istnieje tu tylko dla 
tych, którzy je uznaj. dobrowolnie. Pozwala istnie6 obok siebie ró-nym 
tendencjom, celom i praktykom. Nie ma w sobie nic absolut nego, 4wi&-
tego; jest s$ug" cz$owieka. :ycie nad nim panuje, nie ono nad -yciem.

<. Poj&cie praw cz!owieka i obywatela w respublice kooperatywnej.
Pozostawienie ka-dej mniejszo4ci i jednostce swobody urz.dzania -y cia 
wed!ug swoich potrzeb. Prawa mniejszo4ci nie daj.ce si& rozstrzy gn.6 
w pa5stwie.

(. Poj&cie o -yciu w respublice kooperatywnej.
:ycie jako takie, które cz!owiek tworzy sam, swobodnie, si!. brater stwa 
ludzkiego, i które nie powinno podlega6 -adnym schematom za abso-
lutne uwa-anym.

*. Antagonizm pa5stwa i respubliki kooperatywnej.
Wzajemne wypieranie si& z dziedzin -ycia. Zw&-anie si& pa5stwa przez 
wzrost stowarzysze5 i odwrotnie. Granice Respubliki nie daj. si& prze-
widzie6. Granice [zakres dzia!a5] pa5stwa mo-liwie najmniejsze: chro-
nienie zewn&trzne kraju i bezpiecze5stwa publicznego. Antagonizm 
pa5stwa i stowarzysze5 jest zarazem antagonizmem ludu i biurokra-
cji oraz kultury demokra tycznej i niewolnictwa. Antagonizm moralny 
pa5stwa i respubliki ko operatywnej: typ bierny i twórczy, doktrynerski 
i tolerancyjny, rutyny i zmienno4ci wolnej.

3. Socjalizm i respublika kooperatywna.
Ten sam punkt wyj4cia: obrona interesów ludu i parcie do ustroju spra-
wiedliwo4ci spo!ecznej. Zwyrodnienie si& socjalizmu w pa5stwo wo4ci. 
Tendencje ideologii i polityki socjalistycznej dzisiejszej. Odrodze nie 
si& idea!ów przez ich urzeczywistnienie bezpo4rednie w respublice 
kooperatywnej.
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#. Respublika kooperatywna i polityka.
D.-no4ci polityczne, toruj.ce drog& respublice kooperatywnej: ") Sa-
morz.d polityczny, $) Decentralizacja; samorz.d gmin i miast, ') W!a-
dza z wyborów powszechnych, proporcjonalnych, %) Prawodawstwo 
bezpo 4rednie, <) Wolno4ci obywatelskie, () Swoboda stowarzysze5, 
*) Zacie4nianie [zmniejszanie zakresu] funkcji pa5stwa.

Dla zdobycia i utrzymania demokracji politycznej potrzebna jest akcja 
tworz.ca podstawy g!&bokie demokracji, szerzenie respubliki koopera-
tywnej, tj. nowego -ycia i nowego cz!owieka.

2BKE D?AKB80CE: Tekst Zasada respubliki kooperatywnej nie ukaza! si& za -ycia Abra-
mowskiego. Znaleziono go w postaci r&kopisu po 4mierci autora i w!.czono do edycji 
jego Pism. Tekst zamieszczony w niniejszym tomie bazuje na wersji z czterotomowej 
edycji Pism Edwarda Abramowskiego z roku )*+,.



Kooperujemy od zawsze. Zanim si! spotkali"my, pracowali"my 
w ró#nych miejscach, by nabiera$ do"wiadczenia. Po pracy zamienia-
li"my si! w wolontariuszy, by nie traci$ marze%, #e dzi!ki nam "wiat 
mo#e sta$ si! lepszy. 

Dzi" !"czymy nasze marzenia z praktyk". Tworzymy i pracujemy 
dla organizacji spo&ecznych. Dzi!ki naszej wiedzy i umiej!tno"ciom 
lepiej realizuj' one swoje cele statutowe. 

Marka  powsta&a w ()*) roku, ale stoi za ni' &'cz-
nie kilkadziesi't lat do"wiadcze% kooperatystów oraz setki kontak-
tów w trzecim sektorze, administracji i biznesie odpowiedzialnym 
spo&ecznie.

Odk'd dzia!amy RAZEM, nasze si&y uleg&y zwielokrotnie-
niu, a nowe pomys&y powstaj' jak eksplozja po osi'gni!ciu masy 
krytycznej.

Doceniamy warto#$ wspó!pracy. Dzi!ki wykorzystaniu technolo-
gii opensource i wolnych licencji nasze projekty s' "wie#e, nowocze-
sne i ta%sze ni# oferta +rm komercyjnych. 

Nie jeste"my „+rm'”. Jeste"my cz!"ci' Organizacji Po#ytku Pu-
blicznego. Ca!y nasz dochód zasila dzia!alno#$ statutow" 
Stowarzyszenia. 

Specjalizujemy si! w obs&udze marketingowej i poligra+cznej orga-
nizacji pozarz'dowych. W tworzeniu prostych i &atwych w obs&udze 
stron internetowych. W opracowaniu kampanii spo&ecznych. 

Nieustannie si! doskonalimy. Korzystamy z najnowszych technologii 
i potra+my uczy$ innych. Nie strze#emy naszej wiedzy za tajemnic' 
handlow' i patentami. Pokazujemy innym, jak ulepsza$ swoj" pra-
c%, bo tak rozumiemy sens wspó!pracy. 

Mamy mózgi pracowników agencji reklamowej i serca spo!ecz-
ników. To rzadkie po&'czenie. 

Zapytaj nas, co mo&emy dla Ciebie zrobi$.

www.kooperatywa.org / tel. ,)( ,,- .,(
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